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Hariciye Vekilimizin 
lngiliz gazetelerinde 

~ütte f ikler siyasi ve. askeri r .............. ~~~~g~eıa~:I~::~~ ....... -
sahada harekete geçıyorlar I '-t:_~:ır'!:::!ar_":,,~::yanlar Bal1"ınlcuı cualarınıla taknme ~ 

! 2 - Sovyet Rııqa lranı Utiltiya lıallııtacalı oluna Türlıiye ne yapar? 

Y .. ksek harb konseyi Londrada 1 s - t;~;! .,,,~t~ müzalıerelain. yeniden ba,lanma,. ihtimal"". 

U i 4 - ltalyanın bir Ru• tecavüzü halinde Ru•lara lıarıı koymalı i~in 

toplandı ve müttefikler tarafından l-~~~Y<'yard·:_~if etıiji~~.~=~~~-,_, 
Hariciye Vekili -

fevkalade bir deklarasyon neşredildi :::~~~~~d~z:il~ 
teşir Daily Express 

h • .a • t • f A.J gazetesi Ankara mu-'1' a. ymİS: " Rusya arıcı sıyase ın n manyaya habiri serton neı -

111.Ünhasır kaldığını görmekle eza i~indedir,, diyor :a~~:nve~:~iet:~;!!r· 

Harf aks dün Sovyet 
elçisi ile görüştü 
Balkanlardaki lngiliz 
- sefi r leri Londraya 

davet edildiler 

-··-·-·-·-· ·--- Bu müHikatı mubtc-z i gf r i d vi 25 Mart tarfhlf 
Daily Express nüs • 

h tt hası dünkü posta ·ıe a 1 şehrimiz>:! gelmişti .. 
İngillz gazetesi 

ileri is tihkamlar henüz rinci sayfasını henıt:n 
baştan başa bu mü .. 

İnşa ediliyor him mülakata t:ıhsia 
-- etmiştir. Hariciye Ve 

Londra 28 (Hususi) - Zigfrid hattı - kilirnizın <Balkanları 
nın geçilmez olduğunu iddia eden Al - taksime matuf her 

Londra 28 _ Yüksek konsey altıncı \.. manJ.ar, bugün kendi ağızlarile tam ak- hangi bir teşebbüs 
toplantısını bugün Londrada yapmıştır. sini söylemişlerdir. harb demektir» gıbl 
Konseyın çal~ması bütün gün sürmüş • (Devanu 8 inc~_say!ı:_da) bariz cümlelerini b;1-Daily Express gazetesinin ille sayfasmda beyanata verdiği yer 
tür. Konseyde lngiltere;-i Çemberlayn ile \1 •ı •ı t 1 yük harflerle baş tarafa almış olan Dailyj'Wrkiyeye öyle bir süratle geliyor ki, Al-
Lord ffatifak , Çof'çil, Stan l?. ~ • -!ng:lt "' 1 • ı,r · 1• ı ... : .. · - rı ~ • ~fit'" -.-.!!•- •.a- -.c-- .. V OlhıJ • ._ Jwıv• • • ... \.t '~ .. ·-, • r. / n ·ya\~ Rusya, Balkanlarda veya Ya-
Kingh ley Wood, Fran'>a)ı ise Re.~naudi fik kraliyet bOldlmeti, şimdiki harbin ve botun sual lerı· İn ıliz ve Fransız harb malzemesi ( DeVIUIK 8 bıei •)'facia) 
Campınchi, Lauret Eynac ve Genera cievamı müddetince, müştereken anlaş -

Gamclın temsil etmişlerdir. . ma hali müstesna olmak !"ızere, bir mü • A b ı k • d d ti • 
Yük ek konsey, son toplantısındanbeII tareke veya barış muahedesi müzakere cevabsız bıraktı u a ŞI e enıyor 

atratejık vaziyette vukubu1an ink~şafl~ı veya akdetme.meyi karşılıklı olarak ta -
gözden geçirmiş ve istikbalde takıb edı- ahhüd ederler. Nevyork 28 - Oümhurreisi Ruzvelt 
lecek hattı hareketi tcsbit eylemiştir. Mezkôr hükCı.metler herhangi bir barış tarafından sureti mahsusada Avrupaya Müttefikler Almanyaya gönderilen madenleri 

Norveç sularında tevkif edecekler 
Geçen Kanunuevvelde Reynaud ve metnini, aralannda devamlı emniyet za- gönderilen Sumner Wells İtalyan banı.h

John Simon arasında imzalana~ . anlaşa~ manlarını her ibiri için temine muktazi ralı Conte di Sav.oia vapurile bugün Nev
rnanın verdiği neticelen na~arı ~~ı~~ra .. şıartlar hakkında tam bir mütabakat ha- yorka avdet etmış ve derhal trenlo Va -
Jarak ve bu anlaşmanın şumulun~n ~kı sıl olmadıkça müzakere etmemeyi taah- şingtona hareket etmiştir. Stokholm 28 - İskandinavlar Al -ımiler, ibu suretle, Norveç sahillerinin çok 
ınemleketin menfaatlerine ve emruyet.ı - hüd ederler. (Devamı 8 inci sayfada) manyanın demir bakımından tedarikatı- yakininden geçebilmekte ve İngiliz ge • 

d b··ı·· sahalara teşmıli- - ·· 1-t di 1 G t l mil · t d '"f ehl k · ne taalluk e en u un h"'kfunet- İki hükfunct, barışın tekrar teessüsiln- - • nı endişe ile gormeü. e r er. aze e er, enne esa u t i esıne daha az ma· 
ili ~rzu eden ~ngiliz ~ .. edFr~rı:ı:ra~yon il- den sonra, diğer milletlerin de müzahe- Rakıdan sonra hır mUttefiklerin Almanyaya sevkedilen ma- ruz bulunmaktadırlar. (a.a.) 
len aşağıdaki fevka a ~ e a retile Avrupada milletlerin hürriyetini, denleri Norveç sulannda tevkif etmek ta- (Devamı 8 inci sayfada) 

zerFlnradnse amuciıta'mhbıkurkı·yaelmıt hşu·~akirAdunıre:tı'le birle - {Devamı 8 inci sayfada) kı.IO gazyag>JI 1·ç9n savvurunda .bulundukları haberini, ilk 
sayfalarında neşretmektedirler. Bu kara- ı···-·-................. _ .................. _, 

Sarhoş nn İskandinav bitaraflığı üzerindeki te- Komedi Fransez 1 

l
• B k A sirlerinden ve keza, Almanyanın muka- • • 

Ş an asının umumı Dün Galatada garib bir sarhoşluk bele bilmlsile teşebbils etmesinden kor- Tüt•kıyeye gehrken 
vak'ası oımuş. geç vakit bir adam: kuımaktadır. Yaz n. M T h . 

e d .. t l d cDostlar. ben yanıyorum• diye haykı- Alınanların, m ad@'J'l sevkiyatı için, şim a · uazzez 8 Sin 

he g et ı '!:.~ ...... _'!.!! ..... !!:..~ ....... ~........... rarak •v;~~.!~ı~"".ayfada) ~:,h:~~.~0:.~~,;~:.;n:~ı;;~;:;ı~~·~~ \..~.~~-.~~=.~:~:.:.::'. .. ~~~~~~='. 
........................................ __......... \ ==-=======================ıı-======================-==-

f 'd b'l"'n 0 , bankanın iktı•aJi ve mali hayatımızdaki ba- ~ 
Ceçen yıla aı ıa ç d · a·-· · ·· t · • .. .. · ucJallakiyetle evam ettır ıgını gos erıyor. : 
ıarıcı rolunu aynı m ................ -.--.. ··-... - ....... --........... -/ 

'································· ...... ----······· .. ·-

t 

Ordumuzun genç havacıları 

I Bankası umu mi merkez binası · 

.. ~· •e : Bankası A. rin gkt_üşnt;x>~i~e geçilerek ıdare mcc- • .. 
A?kara 28 - Tü:k~ u~umi heyeti lisi ve\:mürak.ıbfarth raporlarile t 939 Mareıal Fevzı Çakmak evvelki gun Hava Kurumunda genç havacılarımu:ı teltiı ederken 

Ş. hıssedarlar alelad k umumi yılı bilID!~ ltfu. ve zarar hesabı o - (Mareşalın ıertlşlerlne aid lli&er resimler 7 nci saytunısıladlr) 
bugün . sanı 1 ~ d: :~ı:ı~eisi Ah- kunmuştür. Bu münasebetle ilk sözil Ankara 28 - .30.'3.940 Cumart esi günü birinci devre gençleri, bugün saat 17 de Gençlere halk tarafından bQyQk bir 
rnerkezın.de. ve ıdar eisli.ğinde top- alan Süleyman Sırrı Tiftikçi bankanın bava ordumuza ~ıtı.hak edecek Türk Ha- ~nlerinde bando mızıka olduğu halde A- sempati tezahürü gösterilmi§tir 
ınecı Ne~ımı Saymanın r il . d..J 1 (Devamı 2 nci sayfada) va Kurumu gedıklı hazırlama yuvasının tatürk anıdına bir çel k k 1 rd ( ) 
la"nmı~tır. Ruznameye dah ma ue e- en oymuş a ır. a.a. 



;;;sm 

Sinir harbi devam ıetligor 

A. Ş. Jt:.sm:ır 
a 

lkbah:ar gelir .gelmez, Almanyanm 

ru>keri taarruza geçeceğınc inanan1ar, 

b ir defa yanıldllıır • .Allmany.ı.. asU
ri taarruz :yemıea en ge:m~ ıOlçiide blr 
poıl.itika tnnrruzuna başlamıştır ki, bu pc
litika taarruzu., haroden evve1 ba§lıy;ruı 
ıinir ilali>lııin ir vann iıkki edile
bilir. 

Nazi partisi, Almanya içindeki hakim 
vaziyetim bu tıibiyeyc lborçil.udur. -nilı 

darbesi suya düştükten sc;rıra IDtler, 
kuvvetle iktıdara geçnıeğe "alışamıyacc:ı
ğıpı vadetmış ve bu vadinı .t:ılarak, 
kemınül ettirdiği sinır mücndelesile Al· 
manyada hegemonya 'kurmuştur. 'B:ın -
dan sonra da ayni tabi_yeyi Avueturyada 
ve Çe'ko-Slvva'ltyada :muvaffakiyetle tat
bilc et.mlfür. Anc k P. onya üzermde 
tatbik etıneğe çalı.şırken, Aimanya, mu -
.ka tı. iBun ımhı .ber,.a ber, 
Na:dlcr, sinir harbini ıka'fibaöıJmi~ tellik
ki etmiyorlar. M~zaffe!' olacaklarından 
emin olmadıkça, silaha müracaat etmek
ten çekınd:klerinden '}>Olitika 1narmm 

RON POSTA 

Mes'ud ınsanlar dalına mutedil ve gii1er yüzlüdürler, iti
dal ile ,,Oler yüdülüğü ~~ iyi bir şansın kendilerine verdiği 
n€i' den lırlar. 

-= = Kazanırken gülmek hüner değildir = 

İtido'.ıli ve EÜkuneti saadet ve iyi talih esnasında göster
mr:k hüner dPğildfr, tebe1iEiimU fena ıı:amanda ımuhafaza et
meye bakınız. 

işB 
he eti 

M3'1't 29 
-- ===-

ası ın mu 1i 
l1 ı pJan ı 

(ıBaşi:ar.af.ı l wa sayfada) 

~ehrnmzdc Yen~rdıe buluna11 .şu -
~..e fürom -olup qlınad!ğını mı 

, benin :rnı.srnfmı kacylıy:acak l\~ar 

~
muame1e yap1p yapmadığım sorIT'Lı~ ve 
banka tarafından kurulan bazı şırkct
k>.rin :ıiare mer:1lis1e.rinln bu şirlretlerin 
.:masrafB.arım b~rttmağa saik olcinğu

işarett ~v:lem:ıştir. Bankı umum mü-

ı
dürü Saiiıha·~m Çam söz ~k !Ju 
miinasebetle dennştir ki: 

Şube "·e nj.a~lnrımızın vazlyetlerilc esas
lı uret meş üz. YeJtiieh'irde flJ nsı. 

~ıtt va:r..:!Ir, şııbt .c:'leğllfilr. İstımbulds. d:ı ba. 
ZJ m-Ceroe <>lmm-u gibi Y~eblr ajansı
mız tasarruf tevcfiannı kabul ve bu 1 \ teş. 

vik mak.sadile açılmıştır. Bazı şube ve njans 
!arımız ııoıttal na72l'a göre karlı, noktn.ı na. 
za.ra g e zararh ola'blllr. Znror edenlel'e ger. 
d klerl ihizmtıt .ook.ta.smdan <lah:ı musaade. 
kfu davranıyoruz. İşi kül hallnde mutaıc; 

ı etmek inzımdır. İçlerinde devamlı surette 
zarar ıcorenler -varsa ve ileride de kir temlıı 

lemf'lerl funld! görülmüyorsa.. mesel!\ MI • 
As ~u:bemlz gibl, !bunların tabiatlle ilnasıno 
gidiyoruz. M1lfısı kapadık, yerine İskende. 
runda bir şube a~tık. Bu mevzu üzerinde ha~ 
s ly!'Ue ciurdu~ıumuza emln oiabilir.s!niı:.ıı 

ile k&Iillarındak.i düfmanlara mta Av - cs::======-==-=-====::::aı::=-a:::=-======-==============--==:ıı::ıc======--== 
l\~alatya meb'usu A'bdulmı:ıttallb .:rorta 

,ı~~UerlndPn tınnkanın ne miktarda kftt 
temin ıeyl~diği ha.kkındül uallne CE'Vaben 
de Salihat.tın Çam Şlrketlerden temin e::li. 
len kar bankanın 1939 bilançosuna r.eçirll
me<!iğlni, 1940 yılı içinde hcsablnra geçecek 
olnn 'bu llrhnn ban'karun til4.ll Oil&nçosun. 
da gösterneceğinl 1fade ey'lemiştil'. 

rupada ihdas ettiklen emrivakll knbu! 
c e ~- Fillı 1dka altı 
nydanlıeri ettikleri politibya ba -

)'&ptıklarıı. · er le 
par.alıian · lerin tehdidi ile kar

~;m :yildırmıy::ı çnilfb'kları gö-
rül.mei:1edir. E.arlıden evvel A nlar, 
}'"JJdmm . ikorit tl kırbaç gibi t"l
lf?rllnde a1lap;p durdular. T.ayyar.f) bom

tehdldi lngilizlere ve 
raılill:lm:a 'lkoıSunç rliyalar gördürdü. 

yanm hakkından ge~ dik -
dönüp ~leri ıvc cn

Jaıa yan Fnmızlaııı ma'.hvedecelci. i'o -
1on • <il> tirdikten soma A1lman -
JamD ga.tbda yıld1nm harbi yapn:nya ce
saret edemeımesi, .sırur arbinırı bir d5-

Hem ontrba• çalan, 
l~7Fem de p atinaj 11apan 
Bir n'.allıAr 

/ngillz ve 
Fransız izcileri 
lş ba ında 

!Mutea en Mümtaz Ökmen, İsJrendeı 
Art.u-:ı, Cemal Yeşft imzahlrile veTlle:ı dört 
tnkıı·ir okunmuştur. Bu .taJuir.ler 1939 blH\.n. 
~osu ~le kı\r ve Zl!l'ar hesaıblarının tıı.sdllti ve 

lsviçrede :tnrun- fidaıre :'l!ltıcUsinin ibl'Ul. 19!9 'Yllm~:ı temin 
edU!llli klnn tevz1 şekli hakkında ids.rc mec 

mı,ş bır müzisyı n Çok fakir bir aclam!a dt;;iik orilu ıtlslnin rnporunda teklif eylediği şeklin ka. 
ayni zamartda de- I bir sokaktan geçerleJ·Jcec iımÜ.z: muJı- bulli ile l!i Jllllr.arnlı .kUPonlar mukablllnde 
:erıı bir patinaj 1 teşem konağından çıkar..~maktn ol·1n taman ı ıöC!Cj'lm,o:: ve hex ıo llralık hisseye 
§aınpıyonudur. B.1 :; bir zengin.in cenaz~ile Jarr~t1ıışnuş _ ne~ olanık ~r Jlra ve her miessls hl .s!M 
-~am buzlar üz~ - İ k l gayrı snfi olarak 17.89 Ura ödenmesi ve tev-ırıu lar, ikisi de durup seyre oyv nıuı • 
:rmde hem süraue ;zlnla 15 Nisan 1940 tarihinde başlnrıması, 

ı Zar. müııhnl ibulnnnn idare mecllsl azaliklnnna 
dünerek ve kaya - ı Cenaze 1ealabahk ortasında et·d~Y?. lda:re mccll&nce Geçilen reni .azaların me -
r.ek har:cketler ya:p :uzakZaşmağa ba~adığı sıradcı kcnasm muriyetlcrln'İTl tasdiki, 1'940 yılının mura • 
ıırıakta, hem de mü J kiblcrlnc EkN"m Orgun !ile ..Ali Barlııs'uı se • at bundan on..... ·r hn.A..1' dıplo pencerelerinden çoluTıtt'l'lu ıı , rocıı.fiu -

.... ı 'u • - lke.mmel wrette :::1 ~ çllmestne cialr bulunuyordu. Her dört tnk ,.., 
---: h ~~'L 1 ..-· ·•"- ya c_, nun, h~mımn, akrtıbaS'lm-ı fcryrıdt u...:N sa asma mı.ır.a "'ul" nuıran ovv- krmtrba"J çalmak- 1 rlr UtUük1'.l knbnl -edlldlkten sonra A-ı'kara 

nihn noktası ol kabul edilebiliT. 

yetlerJe n harbj çıkarmak .mes'u. t d· M" . W! • duyulmu§: mo'b'uo::u 'Mümtaz Ö'kmen rnuvnıtaklretH me-a .r. ız.zısyen LT.. .. ._... 
1 liye.tin. i üzerinden attı. So:vueuer. , Baltık ~n 1bu hareketler esnasında aayet ..,,n 1 - Ah, seni :ner.:ıue götiirüyorlar? sal!erLJ.lUe:n ıdolnyı due :mecJ.lslne, umum 

d -ı...ı-de min ..... ~kl k "'" ıt:> z- i müc!ü.re ıve arka.daşlarma umumi beye.Un euu.uı ıte ~".lAJ en cınse.sıyon mu- davranmakta clr.afa ıneş~ dağıtmakta - Kara topra. ·+a yat.ara.J··ı.'il. Gideceğin i 
.kabilinde okrat devletlerin mes'ul oJ- d ' ; Gerek htgıltere ve g~ek :Fransada iz- takd\rlerlul be.y:n.n eylemlş.t.iı. dare mec ~4 ır. İ yerd.e ne yemek, ne yntcık var! c'l d d d . tilad dilmek lfsl rclsi Ahmed Nesim\ Sayman şahsi ve 
dukılanm tbey.aıl ettHex Ve .harb .dev.a::n ---- - Bu fe1Yai!Zarı .d•.L:uı.n çocuk hay - ı e.r en ı;on er.ece e ıs ~ e - mkafınşlnn nnmma umumi heyetin .iltifat-• 
ettiği takdirde Mrnanya ile askeri .samı- Amerika da garib bir cinayet l retle babasına d~mi!J ~ sormu.ş: ~ tedir. Ger.i hizmetler.inin birçqğunda izci - ıarma 'ftl"lmınlannı Uade eyUyerek ~antı .. } 
da fıii'lh '.mnmnlan iM.imnlioden b:ıtı- •. . :. ler çalıştırılmaktadır. ya nihayet verml§tlr. 

~ _...- - Öliiyü bizim ~ m! göt 1~ .. 
ıetti\er. De.mn'krat <ievleHer 1bu ::tebdid A.merikan polisi. 5'iıminci cısmı en ; • ~ Bu resimde ıbir denizci ~Eei görülüym-. ldnre moctisi raporu 
karfWlldn boyun eğmedıler. Mesele iik- ayanı dikkat cinayetlerinden birini i yorlar ba'ba? Bu iııci, Landra civarındaki iialıillecıie 
baham dı. tiln ış f'ui ıgnet~lerl! ta~k:k ile ıme gıildür. ' ·······------------""' seyrüseferi kontrol etmektedir. 

- Hele nkhabar geısm de demokrat cöıaürme'k hasta1ığı cinayeti, adı l ng!.liz Kızı -haçına 

Umumi heyette okunan idare meclisi ra
:porundn 1939 senesinde dıınya '1'S.ZIJ.:'tfin1n• 
an:ecUği 'tst1krar.mlık, Siya.ol emniyedıl1k 
ve nihayet mlly.on!arc:ı imanı .iiUbsnl saha.. 
smC'lan CEJ)helere ıwıklıedeı:ı. harbin ham snad ' 
oClcic.r üatlaımda husule getirdiği yükseliş _ 

devletler g&ürl · wri~en tbtı \~k~anm kul"bam. flı·mi ya- rleherri!.'er 
Mealinde yaular yaıclılar. İlkbahar sındaki koc<r.;ı tarafından gece varısı İngıltere K.-ulhaçınm 

geldi. . c"tBlihti iyi ıdl.an Mart da ıGidürü~en on .sem y.aşmda ~üzcl bir meı kezine gf·kn bir kadın. oannn.ğın -
~. l'abt lUbentropia Hitier.ın :'.Jl)ı•-
'-ik . ile 'D-..:ı· -~- ·~: :Tilrıml ıırnrtmcbr. dan ~00 sterJ~n keyme1inde iki elmns 
A 1 IUCl, 10 anuaıı~ ~iwp • 
gelıne1erüı:ıden baika bir ıharekeı ,görfu _ Robinson Hiberds admı ta~~yan ıa - yii7.lik çıkararak reLı;;in maça;ma. k"y -
muyor. Rı'bentrqpun Belgrada .gideceğin- dam bir gece knra1mla ge1miş ve karı- anı~ ve ~un. K:zı1haç menrcıaüne :s.1· 

den lınhsedildi. Bunun aslı kıkmadı. Mo- sın• .öldürdüğunü haber vermi~ir. tıılmasını ıs:"m_ış~ır. 
lotolun Berline ihnreka ~ttiği biidiriidi. Sorguy.a çekildj,ği va!<it. içerisinde .. Ayrı~. '!smınm sakıl.ı wt,ılmasmı. 
Bunun da uydurma bir habe:.- olduğı.ı an- mu]un~ edilmez bir öldürmek ar - ıböyle bır mı.'<l.venette bulunduğunu:ı 
1 ..... 1..; ~- • "D- M k ıo 1. i - ıkimseyc s<:ylenmemesini .cica etmiş -

A 1mnn_qadiJ sokaklar 
gecelc!.ri bovanıyor ! 

erin teslrle..rl l§aret edilmekte ve dünya 
Avropamn büyiik 'Şehirlerinde .gecele- memlekelJerl üzerinde mühim fkbsacl~ tc -

ri tayyare hücumlarından korunma'k içıin .slı:iler 1cra et'len s1~ emntyetmzll~tn mem_ 
lekııtlmızd~ de tnb'il -0larak tcslıiel'ln'i gös • 

çdk sıkı tedhirler almmaktadrr. 'Büyö.k terd~ w,e l1P39 daki banka faaıtyntln.IJ1 bıı 
şehirlerde l§?klar tamamile 5ônıfürül- "1:!1.dan .mütıı.ıea edilmcsl lAzı.m gelece~l 
mektedir. Bazı mahaTierde anca'k :vakın- ~·dolunınaktadır. 

_ _ · . . Rapor 2fra.i mabsullt bakımından Tckol • 
dan gorrnege :yetece".k derecede mavımsı !enin .gc~en yıl 1938 den nşa~ d[rşmem ol. 

ziyalar bırakılmaktadır. duğunu bazı mahsuller ba1mmnann !"9 ~ı. \.n!rçı .n.vma ve os ovn, .oer ın ıu~ duuduğunu .söylemiş: clki sene -
memnun etme açin bhfcaç adım :rtmayı , . . .;; . . . . •. _ . . '!iir. Londr.aclıı caddelerdeld kaldırımJorm 19

1
3U i geçm;,ş ılunduğunu, .sanayi ve _maa. 

al Fak t b f Al . denberı bınsım olduımek ıst:yordum. A'!\l!li 'St'k:lde di~r bir ha,,,·u 1SaJ.ıilii kenarları bey.:a.za 00,,.,,.mm.-ı,r: Paıüs?:e de d ıis1.i atmaa ..da '1Ynl Jnltlşatın garül -
ıyor. a u mesa ~ manyaya .. _ .. .. :r ;- ~- • ~ .. ru tobllliz ettırlldlkten .sonra bankanın 

ne yıldmm lharbini, ne de ıs'inir harbini Kflr•mt .~un gece yatagın~a goru~ lkaı:lm, 20.-000 İngiliz lirası değ~rinde .bazı tedbirlere baş vurulmuştur. allkadnr bulunduğu şirketlerin vazlrct.ı bak 
kaEandm omı öld~ırmeğe kar.ar ver.dun., demış - ı:>}mın: gercianq.Ji!ını Kızrlhaça vermis · Almanyada Le.i,pz.ig .§ehri belediyesi kında -:ıa ız:ıhat verilmektedir. 

Gerek İngiltere ve gnreK Fransa, ku- tir. tir. dörtyol ağuinrmı lmsw4 boy.ala:i 8 bo- ı:ı;ı:ır.-fut tafsil c01en bilbıpoyıı. nnznran, 
rulamıyac~ı her"kesçe malurr. olan Mos- Hadisenin garib ve hazin ttırnfı şu - ·· - ····· ··· .. T··· ... A ....... K ....... V ..... ~ ... M.................. yatmı~tır. Bu boyaların hususiyeti gC'ce- n'ktlf ~mı.'bda me:vdmıta 'ktırşı kasa ve ba~-

1 . . .ıtaJar.da.k.l Jtat~ılığın 21,540,8!0 liraya bnlıli 
kova - Roma - Berlin mihverine karşı dur ki: Hobinc:on genç karısı ile h enüz leri ışık vermesıdır. olduğu anlaşılmaktadır. 
ceveblarını vermiş bulunuy.cırlar. Çem - bai aymdcı inıJşJer. Caaaelerde b1dınm kenarllan: 1Amba Pnsi! ıhesa.bd.'l da ihtiyat akçesi yekfınu. 
bc!-lAyn, Hitler - ussallr.ı.i mülakatına 'C elektrik 'S'Ütun~arı · he J ~ nun .tıu ~r.nek.I ki\rdan ayrılan '230,500 Ura ile. 
cevab olarak demişti ki: •Genç lkıza, düğününde he<li31e edil - 'l-."\l~ı _..., nı9 Ma ,i '' ' ' . ' p urnogen vıınu '3,9U5,'5tlfl ltraya -yii'ltseidi~ nuan ıdi.tltatı 

_ İki diktntöriin l'l'ği bnrr bizi miş olan çiçek demetleri bile henüz 1366 ~ ~ verılen bu boyalarla boy.anmıif.ır • .Bun- ~t.mektcdlr. 
yolum.uzdan çeviremez. solır.amış. Mar! Reemi"' • l,u, ıı J:ırı geceleri halk ıkolayhkia örebilmek- .Banka lüzumlu gördüğü karşılıkları nyır _ 

İngiliz devlet ada !arı, .alt! av.dan.her~ 7.avallı ıcrenr ~ız, .rreceleyiin uyana - 36 "943 aa tcdir. dıktan sonra 939 yılı .zarfında mo.m lira 
~ .. 't> - snfi hlr ~fll' talın'kktik ettırmlştlr. Bunun 

Mussolinl hakkında ıda:ma hürmcikar b:1' ırak bir baııdak su istem.is, koe<ı:."1 dı:;a. CUMA Şimdi bu :hmıogenin ibaska bir 'husu- ıvfizde .s :ı :ihtiyat akçesi, yüzde 5 ıı. vukuu 

lisan lkulla~m lardı. Bu_ ~bebledir iki n çıkmış \'€ ibir.az :sonra bir bıça<.k~ j _ G1J Sa~r siyeti meydana çikmıştır.. men.mz ltfu' ve zarar ka.r§ılllP. yüzde 10 u 
Çemberltıynın Brenner :m.ulfilaıtı ba."dnn- . . __ ,_ ld" ,-;..-..-; ı~ Ültrav·voı U.mb , al :ı 1ferlt&.11~· ıihUyat :akçeS! olnrak eynlmatta 
daki bu komanter.i hawıM.l:!! lkarsılammş- ÇEıTI grrt::ıırA onu u.r:n~~r. .JJ, " Jv e a .arın şu an tesir. e ıvc edlyc edll.nrlş S;000,000 Jl1ra ı;ermn ye 
tır. Yeni Fransıı ı·,ekili Re,'!lo ufa Sen·- Dokt-0rl r genç atilı muşahede al • 

11 00 20 halkın diş ve tırnaldan fosforılaşm~ ıgibi ~c 5 blT:nd temettü ~ tediyesi ta • 
- .a "'"'·--"·• .ıı :I-- '117-disin· ' deli n :2il 

9 parlamaktadır. !kaJ",rfü etm1~ buhmmaktudır. 
yetlerln ihanetinden CJ lblr Usanfa ba'h- mLl.a •14.lliilll:UH ulruu. ~ ın {rı. ,, • Bundnn Olll'a ibakfJ',e kalım lir yii?de ıc 
setti. Ve Sovy t _ A In3!:l 1esanü~:ı mırul- olmas! veyahud :suçunu hafiflEtmek ·- Bu keşıf :son derece mühim ibir mahl- hesa'blle fCTkallde nı.tıyat tı:kpesl, yüzde ıs,t 
sa bile 1Fransanın yürod"ğ.ü yo~:da "irv.am çin bö~!e bir y.a1an ruydur.acak ka'dar ;~ ~: yet arzeylcmiştir. Bundan böyle şimen- dare ımecl!sl ıaz:alannn. yüzde 10 müessis • 
edeceğini bildirdi. ey.arı nknllı» bulunması ihtimali göz - iti 19 il .,2 diier istnsyonlan, kruazmanlar, ihep bu llere. ıyiızde 5 memurlan ve lldncl tcmettU 

Alman:ı.ra irin b:.ı :sinir ıı..--'-~-de .. -'21'.h- d :.ı lknrllıılınamaktadır. suretle bo-ı.•anacakbr lbissesl claraıt beher hlssey~ net olarak lOll 
.; r ıuı:uıwn ıı.cu J • ku!'tlş tev.zl E-dileoel..-tlr. 

sizlik, fogilizler gibi. :sinirleri en kuv - ;;;;;:;::;;;;;;:;;;;:::;::::;=:::=====================:=:::;:::;=:::;;;::::;:==:========:;;;::= Bu :tevzlat IL5 Nisanda tamamı Menm •, 
vclU olan ve hattlı bir ıriv- cte göre fil - f il 1 il.O !ralik beller hisse '6Cnedlne ıon km ş 
nirlerl 101mıyan bir illet lile mücadeleye 1 S T E R 1 N A N, 11 S T E R N A 1 ıtm1mr müessis hisse .senedine gayxi .sa.J 
giı1pııi§ olmalarındadır. 11.89 Ura erilme1: Qll'ctile yap1ln.caktll'. 

Alim li.atı tekrar 1900 kur.tl§a çıktı. MaU meselelerle ıu - Vlluy.etimiz.i bir defa daha anlatınca düşmiy~ basladı, der- idare mec::!.is1 :raporundaki izahattan v4 
- · - .... - ............... _.-..... ~~-~-~~:.... zakt.~ alttk dar olanlar yek.diğerine d~ 1bu yükseHŞ!n ıken sufh teşebbüsleri rivaJ:eti çıktı, düşnıe sürat!endı 'e lillnnronll'!l it.elldkinden nnlaşıldığı uzcro 

Ç • ·ı sebebini ~oruyorlar. lhlbuki nradlk'lımı. !dkat göz "n:r Tih'Jd~~ 'iş Bmlaıs:ı. 1tcşekkfilu .günündenber1 
çı ' rı r Cnlinde.dir: altın 3935 den bir lira kaybedere"k (1835) e dü§tii, tel<rar memleketlm!z 'Iktlsadiyatında -aldı~ 1b şarı. 

t k Ö 1. k 1 'f 1 ' b b' el 1t b a H ı 3ii:kselme y:o~u tutması sonuna kadar harb .kararbrr.ı tc cı ıol~ muvaffakiyetle idame ettırml ve bu nu u s y ;yaca c a m en ır ay evv a m gene u sular ayfü. att suretle 'kuruluşundan istihdaf edllen gayeye 
.bir arnlık 1.935 j bularak bu ,ı;uları da geçmi,,<di, fakat muh· ayni zamana tesadüf • Bınaennl y!ı ısebehi ~ulmanın yurtıme'kte del' ~-tt.lr. T.ürt 1ktısadiya. Londnı ı(:A.A.~ - ~linston Qöııçil, terem Başvekil doktor 'Reiı.k Saydam luırb karş1Sln3'1 gür c;,auğuna: 

1 

ıtımn ıre Türk bankac.ılığının kuruluş · 

!O rtta Grano~ ayarile saai 2o,,20 de 1 i :ı.r•ffak ,Filn'\yü_şünde .mühim bir rolü bulu,. • 
B. B. C. postalar.ile a-ııdyoda ir nutuk S T E R t N A N, 1 S T E R İ N A N M A J ııs.n İş Bankasının 940 yılında dn nyn! mu.. 
söyliyecektir. "Varfnklycrle varlfeslnde devamı eaeccğln4e 

çü phem l'z ıydk't ur. 



SON POSTA 

Tı. t ., k .linin tütün Müttefikler ~me~ikadan 
ıcare re ı .... en yenı mocel 

Suriç hadisesi 
hakkında Fransız 

matbuatının neşriyatı 
Parls 28 - Sovyetler Birliğinin Faris bü -

yük elçisi Surlç'in ayrılışını mevzuubah'> e_ 
den Exce1slor gazetesi şöyle yazıyor: 

• Bugünkü harbde 
petrol hesabı 

E 

satış ve 
lıakkında 

istihsalatı tayyare alıyorlor Acaba Suriç hangi saikle böyle hareket 
etmiştir? Posta, telgraf ve telefon memur
ları arasında birazıcık propaganda mı yap_ 

Y azan: Selim RRrıp F.me• 

konferansı 
Ankara 28 (Hususi) _ Ticaret Vekili yıl için azami randımanlı bir hale g~rme-

~azrn1· d od til· sini temin etmek hususunda esaslı bır ta-
Topçuoğlu bu akşam ra Y a 1 bulunmaktadır • 

tlin satışları ve istihsalatı hakkında mü- kım kararlar 8 mış · d" . 
fı:- · · v kJl v k·ı b ndan sonra istihsal kre ısı ~n bir konferans vermıştır. e • e:a- ı e 1 • u . .. . 
cUmıe d . t" k" hakkında malQ.mat vermış ve sozlerıne 

emış ır ı: . . 
cMevsim sonuna yaklaşmakta olduğu-1 ~öyle devam etrniştır. 

ınuz bugünlerde artık sarahatle söyliye - Tütün müstahsilleri, 
b~iriz ki tütiin sat~larımız yeni elde e- Hadiselerin yürüyüşünii en yakından 
dılmiş bulunan Fransı~. İngiliz pazarları \'e salahiyetle takib eden bir kimse sı -
ile emniyetli bir şekilde bağlanmış bu - fatile, önümüzdeki yıl için sizlere sar!h 
lunmaktadır. . ., olarak şu tavsiyeyi yapmak isterim: 

Bu d .. ·· ·· dekt ıstın!lnl n an sonra onumuz · T .. t"' 1 r"nizi daha ziyade nefis malı • 
mevsimini d ·· ·· ek vazifesi karşısın - u un e ı . 

uşunm stıl ''etic:tirebilecek tarlaiara hnsretmenıl 
dayız. " ~ 

d ve inbat kuvveti daha yüksek olun tar -
Dış ticaretimizin ihracat kısmın a k 

lalarınızdan daha ziyade pamu veya 
Yüzde 25 gibi en ehemmiyetli mevkii iş- d"" tl 

ibugu .. n kıymetleri, yeni unya şar an 
&al eden tütün mahsu'ünü, kemmiyet ve ah 
keyfiyet cihetinden bi.tyük bir itina ila do1ayısile çok yükselmiş olan y~~ m -

sulleri irin kullanmanız, hem sızın, hem 
takib etmemiz, istihsal ve ihracat siyase- :ı "k 

de memleketin umumi ekonomı men -

1 
titniz bakımından bir zaruret teşkil et · 

hü fııatleri iktizasından olduğunu unutma -
fl'ıektedir. İşte bunu gözönünde tutan -
kfunet, tütün istihsalimiz\n önümüzdeki yınız. .. 

Terfi eden bakim ve 
mnddeinmumilerin isimleri 

Nevyork 28 A.A.) - Hükümet, İngi -
lizlerle Fransızlara en yeni model tay
yareler satmağa karar vermiş olduğun -
dan tayyare fabrikatörleri, derhal İngi -
fü;lerle Fransızlardan bir milyar dolara 
baliğ olacak siparişler almak üzere ha-
111·Jıklar yapmışlardır. 

Çinliler iki şeh i r 
istirdad etti ~er 

mak istemiştir? Yoksa siyasi münasebetle _ B ugünkü harbde muvaffakıyet urıı;urla
rln Jnkltaını ınuclb olacak bir h1dl.>e mi rmdan biri ve belki başlıcası, modern 
cıkarmak istemiştir. Esrar perdesi kalkma- orduların harekCıtma .. imkfm veren mu~ 
mıştır. bir mRddenln, petrolun tedariki meselesı~ır. 

Journal diyor ki: Mutteflk ordulaı için bu dava halledllmışe 
Miittetlkler Rusya ile münasebet k~ilmc- benzer. Geriye Almanyanın vaziyet~. k~.lıyor. 

sini lSte..'llemekle beraber kendi evlerinde Mnlüm olduğu üzere Almnnya bugunku va
kenrlllerlne hünnetslzlik edilmesine de mü- z.yctttı petrolü kısmen Romanyndan, kısmen 
saade edemezier. de S:>Vyet Rusyadan tedarik etmektedir. Ru-

Epoque gazetesi vaziyeti şöyle gorilyor: men petrol k:ıy11aklnrı her Jstiyen!n cnırlne 
Sıırlç, hadisesi sarihtir. Pariste en ziyade amade l::ulunduklan için buranın alış, ve -

lltıfat gören biI elçi iken şimdi duvarların ri!ll bir nevi kontenjnntımana tabi tutul -
dibındc!l sürünerek geçmek vaziyetine ta _ muş gibidir. Rumen hükiımetlle yaptıkları 
hnnımül cdeml~en Suriç, artık Parls haya_ anla~ı11a l•sasına göre her istlyen buradan 

Şunking 28 (A.A.) - Resmen bildiri!- tınn dayanamaz olmuş ve çoktanberl MG.'i- lılssesınl n:ıyor. 1''akat Almanya ıçln bu rnlk
diğine göre, garbi Suiguandaki Japon or- kov:ıya <lönmeğl ta:hnyyfil etmeğe başla _ tar kt\fl clcğlldlr. Onun asıl petrol mlite:ıh
dusu kumandanı General Mizogava şic!- mı.~tı. hldı Bovyct Rusyadır. Almanya Içln dcnlzler
detli bir muharebe esnasında ölmüştür. Fıgaro tçın Surlç'in telgrafı bir propagan- dPn petrol nakletmek mümkün olmııdı~ına 

da veya cır meydan okuma veyahud da her gör<: geri tek bir yol kalıyor. Tuna yolu. 
Çinliler tarafından zaptedilen 'Vin - tklsldir. Çünkü StaUne şahsi bir telgraf gon- En mutedıl kışlarda dahi Tuna nehri buz 

juan şehrinden 200 askerle kaçmağa mu· dermek mevzuubahs olsaydı bunu şifre ile tut~u~uııdan Amnnya şlındlye kadar bu yol
\'affak olan General Mizogava bir pusuya yazardı. Halbuki Suriç telgrafı şlfre.;lz hem da.t ı.sutade edemedi. Blnbir müşkwıh ne 
düşmüş ve dört saat devam eden müsa _ de fransızca olarak göndermiştir. Suriç bu- kara yolundan nakliyat yaptı. Geçırdl.ğımiz 

dcmed Ya d k . 200 k 1 b b .. 1 nu knsden yapmıştır ve bir hfıdlse çıkmMını kı•.n tesadufen çok çetin olması yuzuıulea e nın a ı as er e ern er o - . ., 
•• M i l'itemlştır. nem ki Surıç Fransada diploma- Tuna yolu mı.ıtnddan biraz fazla kapalı kaL 

muştü~-. . . . . t.ik temasları idame için değil, sadece Iha - 'dı ıse de ş.mdi buzlar çozülmuş bulunuyor. 
Eskı ve yenı WınJuan şchırleri 43 saat neti ve bozgunculuğu te~kllfı..tlandu mak için Sovyct Rusyaya Almanyadan petrol nakli_ 

süren şiddetli sokak muharebeleri neti - oturuyordu. yatı da bittabi en geniş mikyasta ba.,ıamı.'} 
cesinde Çin kıtaatı tarafından zaptedil - l\Ioskova hadiseyi kapanmış demektir. I<'akat. bütun mesele, Almanraıu l 
miştir. addediyor bugunkiı gibi modern bir harbi muvarra !-

Çin kuvvetleri şark i5tikametinde Pao- Mnskova :?8 CA.A.) - Reuter: lyetio ldaı·e etmek için kfl!l mlktard petıol 
t · r b" · d N l d ğl doğ Öyle zanncdlllyor k1 Fransız hilkümetl t.ecı.arlk edıp cdemlyeceğlne kalıyor. Bir kı -
ov. şıma 1 gvar ısın e 1 u a 3 

. arına - nln Surlç hakkındaki İtirazları _,ahsl mnhl~ sım ınütehassıslara göre Romanya ve Sov -
ru ılerlemcge devam etmekt_:d~ yette olduğundan bfiyük elçlnJn geri çağı - yet Rusya.ıın Almanyaya verebilecekler! pct-

rılmaslle lıM!se kapanmıştır. rol miktarı senede üç milyon tonu geçemez. M .. tt f •kı • Şimdi Sovyetler Parise yeni bir büyük elçi Bu nılktar i'ie muessir herhnngi bir taarruz 
Ü e } erın mi tayin etmek, yoksa elç!Uk işlerini bir yapmağa mü.sald değildir. Petrole acıma -

flk Burdur ceza hA.klml Halil, Fatsa hukuk k orduları mn.~:ıhatgilzarla mı idare etmek hususunda dan ve tasarruf ihtiyacını duymad n sarfe-
Anlcare. 2e (Hususi) - Aclliye tayhllerlnl bakimi Mustafa. Aydın azası Tahir; Bolu şar bir ka~~:::._ceklerdlr. __ ıdebllmesı için senede Almanyanın ylrmı ku_ 

'bAidırlyorum: ceza haklın! Avni; Koyulhisar hfıklml Veh sur milyon ton petrole ihtiyacı :ardır. Fa_ 
1 »O liraya terfi edenıer: bl; Araç hukuk hflklınl Fa.hrettln, Şeref11- Londra 28 (A.A.) - Yakınşarkta yap- y edek SÜ baylar kat unutulmamak lazım gelir ki bütun. buıı-

.Afyon hukuk M.klml Hilmi Samsun reis- koçhlsar ceza M.klm1 Macid, ManlsJ. ceza tığı seyahat hakkında Lorcl Samuel rad- lar n&z:ıııyat •;adisini aşamıyan tahmınler_ 
tlğine, çorum reisi Afi! Kan. Teklrdağı re - hlilrnnl ihsan, Devell hukuk .hak!.m1 Lütfi yoda demiştir ki: k dlr. Faraziyelerle asıl hakikat arasında ıse 
lal:!!.itıe, Bllccilc llıfı.k1nii Mustafa. D"mir.:I hftklmi Abdüşşükür, Istanbul sulh an Un Ü fersahlarca mesafe \'ardır. Bugiın lnklir k -

~ " 1 Harbe dair bu mıntak'ılarda mevzu'J-
80 lh1l· Kırklareli reisi Tahsin çorum re- hfı.klınllğlne Erzincan müddeiumumisi, z . • .. . . A 28 • .. bul etmez bedahet şudur ki Berlinlc Mo.sko-

tsuı; · isi c Jô.lettln M müddeiumumisi İhsan Çankırı bahs edılen yegane şey muttefıklerın ora- nkara (Hususı) - Yt-'dek su - va, birbirlerine slyaseten sıkı surette ba~lı-
t.lne, T{'kirdağı re e . zet, u' ' h "d "kl . d 1 k t" ba 1 k _ı "ki fıkr kl i 

"' ika: I:.lb~tan haki.mi Necati, Kayseıl müddeiumumisi Gültekin, Baş .. miıddeumu- l~rda ta şı ettı erı or u arın UV\'e ı- Y ar a~uı;.u~•a 1 • . a e cnm.es dırlar. Bir zamanJar, bu iki devlet arasmda 
ceza hüklml sırrı, Fethiye hukuk hfı.l'Jnıl mi muavini Suphl, Tunceli muddeıumumlsljair. Bu ordular Mısırın garb hududund:ın ha'kkındakı layıha Meclıs ruznamcsıne gerek Polon~anın taksimi, gerek Roman~n
Ml'hmed Marn.§ hukuk hl\kiml Nuri, Mus - Hakkı, Artvin müddeiumumisi Hakkı, Kı - 1 Türk hududuna kadar gruplnr halinde almmıştJr. Layihanın encümende aldı- ya yapılacak muamele, gerekse umumiyetle 
tarakcmalpaşa. hukuk M hakimliğine adlıya ıılcaha:nam n:ıuddel~umisl Cevdet, Orha~ tahşid edilmiştir. Kuvvetli bir ihtiyat ·:ia ğ! son şekle göre Yedek Sübay oku _ Balk&nlara karşı ittihaz edilecek hattı ha
tnufettlşi Kazım, vezlrkoprü hukuk Mkımi gazi haklmliğıne, Istnnbul müddelumumı t k"l dilmek volundadır. İngiliz Fran- lunu m ff k. , tl b'f rd'kl reketten c•ıiı:ıyı nerede ise lhtııfı.! çıkacağı 
Alı Hendek hukuk hft.klm1 Faik, Gebze hu. muavini Cevdet. eş 1 e " • ' k uva a l) e e 1 1 1 en sonra kld.:ı edilmişti. Zaman bu 1ddlal:ırın boş 
kuk h:\klr.ıl ismet, Kırklareli asliye hukuk 5o ıtr:ı: Temyiz raportörlerinden Orhnn, sız, Avustralyalı ve Y'en ~elanda 1 1 

- 6 ay hizmet için kıt'a ve müesseselere şeylt>r ol 1uğı•nu mcyda~a çıkardı. Bu sebeb
hrtklmli~!ne sulh hll.klml Hilmi, Çanakkale Yozgnd !lukuk hlkimi Halid, Düzce sulh hu- taat gelmiştir ve gelmektedır. Kc.~a .. Fran- verilenlerin bu hizmet müddetleri. ha- ıe Sovyet ftusynnın Almanynya kll.!l derece
hukuk hakımi Fatin, Mustafakemalpa1a ce- kimi Mchıned, İzmir ticaret mahkeme.51 aza- sız imparatorluk halkından da buyuk kı- zerde manevra ve tatbikat. ahş v~ kon de petrol 'ermediği, veremediği hesablaıı 
ta hakimi Bürhnnettln, şebin kara hisar r~. sı Hıknıet, tstanbul ticaret mahkemesi azası tant vücude getirilmiştir. Bu ınıntaka -, f eranEfrlr gibi tedris ve talim maksadi- üzerine ümtd bına etmek muvafık olmasa 
tsı Tevtık, Ala.nyn hfıkiınl Tevflk Önen, M it Ali, Tavas ceza M.klmi Fazıl; Boyabad ceza larda şimdi mükemmel yollar mcvcud _ le davet edilen vedek süba larm talim g~relcLlr. Vaziyetin l!ade ettiği sarih manaya 
la müdelumumlsi saffet, Dlvrlk müddelu- hfLklml Yusuf Çal hukuk hAk!.mllğlne, Is - .. .. k aa ın ürümesi a et ko- .. . : Y. . gore Almanya, Sovyet Rusyadan. bilhassa 
tn Is h ttı Siird mütidelumumlsl S:ıb tnnbul ıcra memuru Hilmi, Orda asliye dur. Motorlu ıt t Y g Y muddetlerı Vekıller Heyetı karnrıle askeri ihtiyaçlarına tek-abül edecek kadar 

um l Fa re n, -• l dır ·· k ,J t 1 b'l ...ı-t· · ti D, 1 1. ddelumumlsl Şerefettin, Eıun- ceza Mı.kimi Abdürrahman Saml; Fatsa cmza ay · luzumu -auar uza ı a ı ect:l\. ı r. her tfirlU iptıaaı madde alabilmektedir. 
' ım z ı mu isi Hay lr R ~-t 4 

A b"" ·· Akd · h · · d llt" oan r~!sllğlne Konya ınüddelumum • hiik~ml Hikmet; Bahkes azası ızn; uı ~n- Vakıa utun enız sa nesını e5ış - Mütehassıs sözüne inanmaktan z\yade re-
dar Karadeniz Ereğli.si hukuk hl\klmllğlnc bul hfıldml Veli; Adana hukuk hfıklmi ~.1 - tirecek hadiseler her an çıkabilir. Fakat Nafia Vekili fzmirden alltt>lerı kale almayı tercih eden mütten.c _ 
lJoak Mklınl İsmail, Bilecik hakimliğine M- ynltl, Dt-n!zlı azası Rıza, Akdağm~enl h:ı - şimdilik hiç bir şey görülmüyor. HPr şey ler de bunun böyle olduğunu btldlkleri lçln-
rı ret.si ~gfıh cebelibereket reisi Ramlz baş.- kimi Abdullah, İstanbul sulh hfıkunl Ek - 1 k" a· A '!< b -ktmet Balı1<esire gitti diı ki, hesablarını. Alınanyanın az petrol te-
tnlUdel~mu~i muavinliğine, temysz rapör- rem. Sı7as azru:ıı Ali, Menemen ceza hAklml noı:na ~.e ~a m ır. nca. u su İzmir 28 - Nafia Vekili General Ali darlk edebilmekte olmasına değil, bu pet -
törıerlnden Lütfi. Kemal. Ko1an azası Şuurl, Tosya hi\ldnıl Ra- Pmın degildır. rollerin nakl!ne külliyen mani olabllmenln 

h k k haktml Tahir An - gıb Adana sulh hakimi Nazım, Yalvac hu- Fuad Cebesoy bugün Bandırma trenine çarelerini araştırmaya tstinad ettlrnıektı:-
ııo lira: Ankara u 

11 
' h ' "ki ı H kk uı k ı Mkl 1 N ı A v k• J H t• bağlanan hususi vagonla Balıkesiıe ha -lcnrn rulh hakimi Nazif, Giresun asliye 11- kule h~ m a ı, u ış a. .. 

1
m ur.,,., - e } er eye } dlrler. Şlmdiye ıtadar tasavvur edllen en a_ 

kuk hfiklml Kiiınll, cebellbereket nzMı Sa- dana Mılc!ml Cemil, Havza huk mı Edib ......,_ » reket etmiştir. meli formüI ise, Kafkas petrol kuyularına 
flhattın. İstanbul icrn muavin hakimi Re- bistnn hukuk ht\klml Şevki, :ı~rzlfon ~eza du•• ll 1 d Bandınnada havadan taarruz etmek suretlle müessir bir 
1 hft.klml Ragıb Ödeml.ş hu hakimi Hakkı, Dikil! sıılh h. k ınl Celıllet- top an 1 Balıkesir 28 (A.A.) - Nafia Vekili netlce alınabileceği esası üzerinde temerküz 
kik, Kırıkhnn cez::ı. İzmir icra ~uavin hA- tın, Antnk~ a ceza hfıklmt Haydar. Kay~erı Fuad Cebesoy İzmir trenin~ bağlanan hu- ediyor. Bir taraftan garbde Zlgfrld hattına 

Uk. hfıklml Enıln, azası Muammer, Çar sulh hakimi Hilmi, Karapınar hft.klml Hi\s_ Ankara 28 (A.A.) - İcra Vekilleri he· te::nvilz, diğer taraftan petrol nakliyatını 
klını Mehmed, Amasya B hrl Ankara ağır • nü, Akçakoca hfıklml Abdullah, Tokad sulh yeti, bugün öğleden .sonra, Bnşvek~lette susi vagonla şehrimizden Bandırmaya imkansız bir hale koymak. Şlmdlllk tahak_ 
fnın.b:ı. hukuk hakim~ : b ~ulh hfı.ktmi Cev hli.klml Hakkı. Manyas sulh hfıklml Hüsnü, k S d e P,cçmiştir. kul> ettlrllmek istenen go.ye budur. Fakat 
fezo. azası Lebib, Gaz an ~rflan tayin edll - Darende hfı.klm' Suphl, Ödemiş azası Hakkı, Başvekil doktor Refi ~ ay amın rıyas - Cebesoy geceyi Bandı!'mada geçircce"ı;; bu gaye temln o1unabll1r mi? Olunamaz mı'> 
elet, Tokad hMdmliğine Diyarbakır azası Hüsrev, Bolu sulh hiiklmi tinde bir toplantı yapmıştır. 
ft'ılş·erd!r. zası Tahsln Tah.-;ln, Merzifon hukuk hfıkiml Etem, Ga - - ve ağlebi ihtimal Manyas gölü civarında Onu da bize zaman ve zamanla beraber, .şa_ 

i •nııbul ticaret .mahkemesi ;a ıııctır ceza zle.ntE:b sorgu hfiklml Hamdi, Foça hl\.klm1 d . ki d t tkikatta bulunduktan sonra Bursa -

1

. ed yapılırsa, tecrübe gösterecektir. 
ıst:ınbul sorgu .hfıklml Kt\.şlf, ~üklml A11 Hll:nl, Van hukuk hakimi Kemalettin Kny_ Türk iyeye emır na e en Karacabey arasındaki su işlerini tetkik - (/) G 
h:lklmi vnsr•. Izmlr asıı~:ıece~§.kinıl Zihni, seri azalığına tPrfian tayin edllml'llerdlr. bir Amerika vapuru c>tmek üzere Bursnya gidc>cc>ktir. ..._')P/i11ı l l(aq'•t L mv· 
Adana az:ısı Ken~n, GÖMustafa, zonguldaK .Kayseri azası Fuad Şaner, Kemalpaşa haki daha serbest bırakıldı ... , .......................................................................................................................... . 
Ah ehlr hukuk haklın!. lr sorgu hflklmi ml ccmll. Kulp hliklml Tahir, Lice hftklml j Sabahlan Sabaha 
bukuk Jlftklm1 Hnkkı. ızm T J:ısln Gemlık Fuad Samsun nğırreza nzası Tevfik, Sıms 
:Sa.sıı. Adana icra hliklml ao.zası' İbrahim .orgu hfı'.tmı Kadri, Kargı sulh hfiklml Londra 28 (AA.) - Royter ajansı bil-
~.eza hakimi Abdülvahid, ~ğrı lh hftklml Tev Remz.t (Arkası vr.ırl diriyor: 
l3oı ı awsı Hakkı, Demirköy su Harb iktısadi nezaret?, Cebelüttarık1a 

Macar B-şvekl· ı ı· St•rı·ye fevkalAde mevku! tutulduktan sonra serbest bır:ı-
t <1 kılan Exhilinta isimli Amerikan gemis'i-

du komi.seri Ankarada nin Türkiyeye demir göturmediği haber 
Peştaye dön ver

1

ilmektedir. Vapurun Türkiyeyc gö -

.. den- Ankara 28 (A.A.) - Fransanın Su:-iye türdüğü hamule gliserın, otomobil ye • 
Roma 28 (Hususi) - Altı gun • fevkalade komiseri Punu-<, hududa mü - c1~k aksamı, çelik çubuk ve tcker'ek ıa~-

t 
M car baı;vekili 

eri İtalyada bulunan a " teallik meseleler hakkında ahiren tanzim tiğidir. 
ont Teleki' refikas~ ve ktZ1ı bu akşam edilmiş olan mukaveley: imza C"tmek :i-
esteye dönmüşlerdır. c· zere yarın tayvare ile Ankaraya gide -. r 1 ve 1 - .J 

Bu mUddet içinde Musso ın 1 n cektir. 

f 
o ile görüşmelerde bulunmuş 0 a 

ont Teleki bu salbah da Papa tara - Askeri ceza kanunu 
ndan kabuİ edilmis ve bilah;ıre kar-

rı· ' ··1~ki olmu~tur Ankara 26 <Hususi) - Askeri ceza :nınaı Naglioney e mu a · 
------·-- 1<anu"u D~keri sırlar.ı ifşa edenlere 

Bir Alman karakol dair o!an hükümlerini şiddetlendiren 
d bir Ifıyföa hazırlamıştır. Hükurnct bu 

gemisi batırıl 1 l<lyihayı yakında Meclise sevkedecek-

Londra 28 (A.A.) - Hava nezaretı teh- tir. 

liği~:.;:=hava ordus•ı tayyarelerind~~· Vali Ankaradan döndü 
tıahıl karakol vazifec;i vapan birkaçı'. dun An1·ara 26 (Hususi) - Birkaç glin-

kl b"r keşıf u- !\ 
Şımal denizinde yaptı arı 1 

. . denbcri ".Phrimi:!lde bulunan Tstanbul 
·· ka ... akol gemısınc kl l çu .. unda bir duşman • _ Valisi Lütfi Kırdar bu akşam · tren e 

taarruz etmış" ler ve gemiyi batırmışlar 
hareket etmiştir. 

dır. 

Emlak ve Eytam Ba' k"sı 
umumi heyeti toplandı 
Ankara 28 _ Emlak ve Eytam Ban

' ası umumi heyeti bugün bankanın u. 
mumi merkezinde alelfıde 1 2 nci içti -
maım ,.3pm!stır. Malive Vekfıletini 
tenısilc~ muameHitı nakdiye umum 
müdüı ü Celfil Said Siren ile muavini 
Gıvas Akdcnizin hazır b~lundukları bu 
to~lantıda umumi heyete bankanın 12 
rıci hec:alJ senesine aid idare meclisi ve 
mürakıbları raporlarile bilanço kar ve 
zarar hcc:ablarına ıttıla oeyda etmiş ve 
bunları tasvib cylemistir. Geçt'n yıl 
ımrnmdatından bankanın elde ettiği 
kar 601,349 lira1dır. 

Kü ·ıiir leşleri 
l'iyas:ıda k:iğıd buhranı olılu'!'unu b\ i~ oruz. hin içindeyiz. Elimizdeki k.ağıd 

stol.latını Jdare ctmeğe çalı ıyoruz. Fak.lt hır ~-.uıct:nı edebi, k'imai mrı•ınualar 

çıkmakta devam ediyor. Gt:rçi Lıonl:ırın h:ı.skılnrı J;af ıd buhranına hatt bir san. 
tını i.ave etmiyecek kadar azdır. Böyle olmakla lıcrdber bugunun ba,,kı ı:artıarı 

için·l~. daha doğrusu ilmi v,. edr.bi t-~erlc ı·r h.ıı· ı duyulan tabii isteksi'lli•: kar -
şı ınch nasıl tutunabildikleriııc hııYTet etmemek ı.ahıl dr.ğl dir. Tiituııcu r.arnc -
J;;mıa• mı donatan gazete ıdarehanelerinin ya1.1 ıua• alnrına yayılan bu '.;C iti çe -
şicl mecr.ıualardan birkaçını gözden geclrcllm. leni ~eni imzalar, etek elı-k malı<ı
lelrr, ta1.e t aze iddialar , manrnrıı~ ,e:<lindf!, iak:ı.t heceden, aruzdan bambaşka 

vezinl~rde şiirler. \ 'esaire ve.,1irı-. 

Uu edebiyat bereketine seviıımt>mek mümkiın mü? Dünyanın maddi gaııeler i _ 
Çİntle bunaldığı bir devirde fakir hayııtımtll\llkı bu İnlti af elbette goğ Ul\lllZÜ ka
bartır. 'Demek umumi kii tıir b1ıhraııırıa raJ;-mcn r:ırmlekctte bir fikir haı el.et ve 
lıu har"keti sevk ve idare eden b t zümre var. İşaret lena değil. Fakat bu ac.!ed bol. 
lu~u :-anındaki kıymet kıtlıgı insanın giıf'iıne gidi:' ıır. Emek ve masraf mahsulü 
mecmııaltırda gördüklerim o k.ıdar ~·avan ki ilk hamlede duyduğum evi:r bu ı.fı
~HI \t masraf israfı kal'Şısıııd:ı dağunerdi. Ve mufr:ıkib sayıları çıkmcay:l k:ıd:ır 
tütüııı u tc1gahıııda sararıp ı;nln:a1aruıın ~cbcbhıi ae anladım. İlmi ve edebi eh • 
li) et ten mahrum imzaların bu iddia i.e çırpmmı1farı ne acıklı ohıyor. Her ınes • 
lekte lıeveskar yarın için birer umid yıldıııı1ır. Ta1c istidadlar böyle du e kalka, 
i~lene J<'leıu.• meydana çıkarinr. Fakat Hm• ve edrbi davıılnrda ermaye ktt olur,,ıı 
inm.\ t::ahibi için akıbet feci olur. I' Jdlerin ;>azrn:ulan evvel çok okumak ıfı:ı:ımdır, 
tlemclcriııin hikmeti de burac!:ı değil mi ~a. San'at \'e fikir fı1cmine ya·ınkaı bıl"'I 
ile ~irınek c:ok tehlikelidir. Tehlikenin dl'h'.}cfüıi ölçmek için on on beş ) ıllık ne;_ 
riyata1 kıiçük bir bilançosunu yapmak kaficlir. Dofrnrken ölen, yabud bir eyyam 
ımrunnıı can çekişerek rahmet.(\ kavuşan met'mual:ır kim bilir kaç taze imzanın 
da ka tili olmuşlardu. Bu kültür leşlerine b:ıktıkça ~lireğlm sıı. ıyor, 

~N-ıka,. CakiJ 



SON P-OSTA 

[~____::,Ş_e_h_i_r_D_a_b_e-:-:r~l_e~r~i~) · · ~ 
Alemdağ orman yangımnda 36 bin Bom~nti tabr~ka~ında Denizyolları memurlarından· 

dn .. 1 .. k b. h d tecrübe mahıyetınde b. . d h t k·r d·ıd· onum u ır sa a yan 1 bira imalatına başlanıldı ırı a a ev 1 e 1 1 
Yangına sebebiyet verdikleri tahmin edilen iki kadın 

ve bir erkek köylü nezaret albna alındılar 
Birkaç 'Sene evvel faaliyetini tatil eden Bı"let ruiistimali etrafında adli tahkikat genişletildikre 

Bomonti bira fabrıkasının satın alınması • Y 

etTafınrla inhisarlar umum müdürfüğile yeni safhalar -ortaya çıkıyor 
Bomonti fabrikasının alalradnrları ara -

Evvelki gün saat 15 de Alcmdağında ıeı::i sevkedilmiştir. . . 
zuhur eden bir arman yangını 16 .saat de· Usküdar kaymakamı Ihsan ve Jandar
vam ettikten tıonra ancak dün sabah saat ma kumandan·ı yüzbn~ı Fahri sabaha ka-
6 da ıSÖndürillebilıııi§tir. <iar yangın mahallinde .mc~gul olmuşlar-

sında :yapılmakta olan müzakereler de - Denizyollanndaki bilet ısuiis'timali et- :mesine verildiklerini dün yazmıştık. 
varn -etmektedir. rafındaki adli tahkikat ıgenişletildıltçe ye- Suçlu rA.li Rıza ile suç ortağı Saliha -

Haber aldığımıza göre bu müzakereler ni safhalar anetmektedit-. Hiıdise etra - nm 'mubakemelerine •(fün Beyoğlu üçün• 
yakında neticelenecektir. İnhisarlar ıda- fında mruümatı bulunan memurlar adli- CÜ cürmü meşhud sulh ceza 1bakimliğin
resi Iabr.ikanın vazi:retıru anlamak üzere yeye celbedilerek, sorgu hakimliğinde de devam edilmiştir. 

R enüz :tahkik edilmekte olan hidise dır. 

tafsilatına nauıran ateş, süratle etrafa Ateş ~6 ıbin dönümlük saha -dahilin -
yayılarak ço'k şiddetli bir şekil almış ve deki ağaçlar ve :~n~alı1da!' Mtn.:rıa~en 
putün orman ve civar köyleri tehdide yandıktan sonra, guç1ukle sönduru1ebil -
ba.şlaını~tır. miştir. 
Kadıköy ve Üsküdar itfaiye grupları Yangına ~beb old~la~:ı zanne~il~~ 

derhal yangın mahallin~ yetişmişler, ay- Ko~ _mevki~~e ~o~ur ~·apan ikısı 
rıca yardımcı olarak Sehmi.ye lkı~lasın - kadın, bırı erkek uç koylu nezaret altına 
dan asker, jandarma, ve belediye ame • alınmışlardır. 

kendi mütehassıslarını fabrikaya gönde::-- şahid olarak dinlcnilmektedirler. Suçlu avıiktıtı Hamfü Ha1H, "dosyayı 
miş ve fab!'ikada tecrübe mahiyetinde Denizyollan gişe memurlarından Hu - tetkik edemediğini ve müüafaasını ya. 
bira imalatına başlanmıştır. Bu tecrübe lüsi isminde birinin de .suüstima1de a1a- pabilmesi için .mcşhud suçlar kanununa 
imalatı iki ay kadar devam edecek ve kası bulunduğu anla§ıla~ak,_ dün adli~e- ,gör~ !Ü

0

Ç ıgün m~hlet verilmesini ialeb ey
iki ay sonra piyasaya Bomonti birası çı- ye verilmiştir. Suçlu, 4 uncu sorgu ha - 1emıştır. Bu dılek mahkeme tarafından 
karı1acaktır. .kimliğinde yapılan isticvabı müteaKib kabul edilerek da:ruşmn müdafaa için '30 

lnhisarlar idaresi bu suretle Bomonti tevkif edilmiştir. Nisan Cumartesi günü saat ona bırakıl -

Denizyotları 
yaz tarifelerini tatbike 

yaktnda başlıyor 

Şarab istihlakini 
artırmak için 

tedbirler ahn1yor 

fabrikasının ima"\at kabiliyetini tesbit e- Vapur kaplanma hakaret eden m1ştır. 
decek ve ona göre bir fiat teklif ederek • 

fabrlknyt alacaktır. Bomonti bira fabri - yolcu muhakeme tdHdı İstanbul ile Saray 
kası satın alındıktan sonra bazı tesisatı Geçenlerde köprünün Adalar iskelesı -

yenilenecek, anümüzdeirl )'az mevsimi ne Burgaz vapurunun geç yanaşması yü- arasında veni 
Jçin piyasada bira buhranı kalmıyacak- :z:ünden 'Sinirlenen Abmed Celal adında 1 

Denizyo11arı idaresin in Kar adeniz hat
tı yaz tarifesinin tatbikine 5nümüzde1d 
Pazartesi gününden itibaren baŞlanaca'k
tır. Yeni tarif eye göre vapurlar K arade
nlı: limanlarından bugünkü tarifeye na -
ıaran birer gün evvel hareket edecek -
!erdir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü tarafın - tır. bir yolcunun, geminin süvarisi Mabfr bı·r vol yapılacak 
dan hazırlanmakta olan yeni inhisarlaT Diğer taraftan Anruıı bıra fabrika - kaptana ibazı hakaretfuniz sözler sarfet - J 
kanunu projesi yakında Büyük Millet sının istihsalatını iki mislin~ çıkaTmak tiğini, hadisenin de bu iddia ile Sultanah- !stanbulu Trakyaya bağlıyan Edirne .. 
Meclisine verilecektir. üzere ynpılmakta olan tesisatın inşaatı med sulh birinci ceza mahkemesine inti- SirkEıei iransit yolunun ılll§aatı devam 

Yeni kanun projesinde .bilhassa şarab ilerlemektedir. Bu farbika için makıne kal eylediğini yazmıştık. Dünkü duru~ - etmektedir. :Saray kazası ile İstanbul ara· 
imalatı ve satış.nıa aid yeni hükümler geth'tmek üzere Fransa ve İtalya ile te- mada şikayetçi kaptan ve suçlu yolcu a- smda ıikinc.i )bir yol in,Şası kararlaşmıştır. 
konuınıakta ve -şarab satışını arttırmak maslar yapılmaktadır. vukatlarile birlikte hazır bulunmuşlar - 36 kilometreden ibaret olan bu yol asfalt 

Mudanya - İstanbul haltı yaz tariie.c;i 
de bir .Mayısta tatbik mevkünc konacak: 
tır. ı Mayıstan .sonra Cumartesi günlen 
saat 14 de, Pazar günleri akşam :geç va
kit Mudanya ile İstanbul arasında kar -
§ılıklı seferler yapılacak, bu -suretle bal
kın Pazar tatilinden istifade ederek gez• 
melerine fırsat verilecekttr. 

için bayi tezkcresl usulü kaldırılmakta - dır. olarak ynpı1aca'ktır. Yolun inşası için Na.-
dır. Proje Kanunzyet .kesbettikıten .sonra Satışlar normal Davacı vekili : fia Veknlc':ti bir ibuçuk :milyon lira ayır -
her.kes şarab ıalıp "Satabilecek ve hale::ı c- Müekkilim Münakalat Vekaleti - ıruştır. 
tatbfk edilmekte.olan kanunun şarabnak· şekilde devam ediyor ne bağlı Devlet Denizyollan memurla - İstanbul - Saray yolunun inşasına~ 
liyatına aid ban kayldlan hükümden nndandır. 'Hakarete ıvazifcsin! 'ifa sıra - 1anması münasebeti1e bir iki gün kadar 
knldırılacaktır. İnhisarlar 1daresinin İz ~ Dün piyasada yapılan teftişler satış - sında ~aramı_ştır. Binaenaley'h bu dava - bir merasim yapılaca'ktır. Meresımde 'Na-

Ayrıca Mudanya - lstanbul arasında 
her.gün sabah ve akşam karşılıklı _ve~r 
seferleri yapılacak, bu suretle aynı gbn
de gidip gelme kabil olacaktır. . • 

mirde iki ~ene ewel inşaa'tlna başladı~ı larm ınarmal .şekilde dev.am etmekte ol- nın .salahiyet noktasın~an. mafevk bir ~e· jıfia Vekaleti mümessilleri 'Cle bu1unacak-
bilyük şarab fabr.ikası lbir hayli .ilerlemiş duğunu ve ihtikar mahiyetinde bir ibare - za mahkemesine tevdu Jazımdır .. -demış- br. • 
Ve fabn'ka civarında genic: üzüm bağlan ket lmad ğ go"stermı'c:t;,. =a1-·- bazı 

<:J 
0 ı ını :.- .... ;.ı: .ı.uız el tir.. . .İstanbul Yali ve belediye reisi doktor vücude getirilmiştir. A.nca'k )barb vazi • perakendeciler muhtelif müesses ere 

di Sulçu avulrntı ise bu tezin tamamen Lutfi Kırdar Ankaradan döndükten son· 

Şehir "hatlnn ilkbahar va~ur t:ırıfE"Sl 
de 20 Nisandan itibaren tatbik ed1let:e"k-

yeti dolay1sile fabrika makineleri şim - müracaat ederek her birerinden ayrı :ayn aksini iddia ederek kaptanın devlet me- ra merasim günTİ ıkazarlaşacaktır. 
lik hariÇten getirllemediğl için fabrika um yapılacak eşyadan satın almak is - . 

ik · muru sayılam1yacağmda ısrar etmi§tir. tamamlanamamaktadır. Fabrı anın gerı temi,Şler :ve toptancılar daimi müştcrlleri - . . .. -----------· 
Dün ıima""Ôa bir motör battı 

t ir. 

kalan inşaatmdan bu yuzdcn şimdilik olmı;ran hu eşhasın ta!eblcrini kabul et- İki vekı1 .:arasında bı_r haylı .~unaka. -
Vazge,.·ıımı·ştı·r. · ,. t.an al saklamak veva §ayı muoib 1>1an bu iddıa ve rnudalaa brr Oıılot.a ııhtımına bağlı Rizeli Ahmed kaP-

:.- me,Yınce ·~OJ> cıyı m - J .kim R ·a 1d i dckl W dM İzmir vapu.. 

Polisi~: Şehir işi eri: 
"htik.S.r pmakla ithama kalkışarak za _ müddet sünnüş neticede ha eşı , tanın ares n · ..mo r, un • 
~ı.ta :.Ura"'aat tebdidUe .mat almağa kaplanı devlet memura tcl§kki. etmemı~ rund:ın demir hamuıesı alırken birdenbire 

ya ~ ~ bu bakundan da hadisey! adı hakarr:t vapı:rurı vlncl .topmuş, 'kurtulan ıdeınlrler 
çalısın1şla11dır. . . .. • büvük hl?' ıgtirültü ıile motörün !çlne dü§ .. 

70 a ında bir ihtiyan kendi Belediye k~cratifi toplanbsı .Mmtaka 'ticaret müdürlü,ğü bu kabil mahıyetinde gore:~ duruşmanın de'\i :ı - mÜr:tür. 
y J w d d \•aziı,•etıerd.en derhal ruawmattar -Odilme- mına .karar vermıştir. 1D- s') d . ôJeT ~kney1 dclJiğlu bogası yarala ı yapılama ı .. ı·nı· ~,~'-adar'ara bı'ld; ........ ı·sti.... Bundan sonra vak'a "ahidlerinin din - uı.en el': m emır ' -· 

10 ., il.t.lt= s •nu ~ u ~ den motör su ulmağa baş1am1ş 'Ve b'ir m'ild • 
Banyerde, Gümüşhae:ık&,viinde oturan t Mh"hdnd m~"Ullyetıi İstanbul ~lecllyt?si .Ayni suretle ikcndi ticaret mevzuu ha- Jenmelerine başlanmış, ekserisı, suların det socra da bat.ı:nl§tır. Jaş.tarında Abmed Kabakçı, kendi ~ası a. memurları kooperatif şlrket1 yıllık ıtqplan .. - .. d 

1 
t 1 1 

h'ç bir ti _ cerey:anı viizünden vapurun .iskcle,ye geç 
rafından müteaddld yerlertnden boynuzlan- tısuıt ekseriyet temin ~llcmedtıındeo dun rıcın e ma op:.ıyan ar veya 1 " . • A Mo!.örün mürettebatı ve .kaptan etraftan 
mak. suretlle r.ğır surette yaralanmıştır. Ya- yapıl~mnmıştır. Kongre 12 N.lsan Cuma gü_ caretle işti_gal etmediği halde mal almak yanaşmasından sınırlenen Alı..med Cela • yetlftcıolt·ıJn muaıvenetlle .kurtarılnıışlanilr. 
ralan n~r ıoıan Ahmed, 'Beyoğlu hastanesıne nti saat !7 ye talik olununıştur. istiyenier de şiddetle taki!:> edilecekler - 1cttinin jskeleye ay.ak ıbasar basmaz k:ıp- A ksu w.puru bir sanoe ah parçaladı 
lı:aldınhnıştır. Koopernmın 1939 seneSt içinde Ot'!:nltlll- dir. tnn Mahire: n.cnizyollnrı İc1aresln1n dün İzmlrden ge _ 

Bir çocuğa kamyon çarph rmn n~mış <ildutıu kredl ~ekt\nu, 614l3 ıırn_ Diğer ıtaraftan .alakadar m~afilde zam c- Kablliya tsiz ~dam.. vapur. bö~:: len Ak."\I vupuru rıhtıma yanllŞU'ken den1z 
8 atyadn Camcı sokağında 31 sayılı ev- dır. 1939 senesi bldnyetınde ıco<>peratıfln yapılması kanunıyet kesbettikten ..sonra mi yana tlnlır? .. İstifa et de ycrıne b.u küçfik :ınkllye cemiyetine ald !>lr sandalı 

de :~an 12 ya§larında Hakkı adında b!r 70903 lira itxl?cu bulurıma'kta. idi. Şlmd!ye ika- mevcud stok beyannamelerinin yalnız ehli gelsin., :rıbtıma .~ıkıştırmış ve ,parçalnm~tır. Bu m

çocuk, dlin İmrahor kilisesi önünden ge - dar" b~ b:>rcan 11~1 Birası ~enebnm~~ toptancılardan değil, alellımum mal sa- niye bağırdığını, bir kısım şnhidler de Tnda sancıalc.n buluna~ Ali hafifçe elinden 
çerken ~oför l"crba.dın idaresinde~ M 

34
4.5 sa- Buyuk Te §tmnmu bir ıh1mret ~yesil~ahı tanlal'de.n isteneceği ve belki de bandrol yolcunun kaptana ha1caret clfazı sarf Pt - yaralannıı§tır. Llmnn Idaresı kaza hakkın. 

Jllı krun}·onun çarpma.sile wcudunun muh. rulmuş oın.n belediye kooperati.finln ve mümasili bir formalite ile zamların ed"ğin" - :l ·şı d' da tahkikat yapmaktadır. 
teıır ycrlerloden yaralanmıştır. yoluna gldılecektlr. . . m ı ı soy emı er ır. _ .. -·-- ·-·--·------··- ·-····-.. ···-

Yaralı çocuk tedavi edilmek :Uzerc Şi~ ldarei Husuaiye münha llerine tahsıl olunneağı kanaatı mevcuddur. Karar için muhakeme başka hır gune Komedi Fransezin Resmi Temsilleri 
hastanesine kaldJrıınu,,tır. . l cak bırakılnnştır. 

ı L A N Kaıaya selx.b olan şoför yakalanmış 'Ve tayın yap mıya DU muhtelif semtlerde . d 
haltkmda takıbauı başlanmıştır. • . Dahlllfl! Vekfılet1nden V~~t\yete gelen ta. Genç ktZ{Qrl f UhŞ& (eŞYlk 8 en 

Dün iki kişi kömürden zehirlendı mimde 1darei hususiye munhaUerl~ tt\ - pasif korunma b "ır ~··adın 8 ay hanse Mtrnterem ~alkımızm, tiyatro .antre-
Dün Te.~de w zehirlenme vnic'ası oı. ytn yııpil:mamıısı. mevcud ile l1k'tifa olmıma- tecrübeleri yapıfdı ıA d"Jd. ~ sinde müşkülata maruz kolmamahın için 

muı?tur. TakSlmde iKn.zancı yoku unda 10 sa- 61 istenmektedir. • . mahl<t1m 8 J 1 bilet1erinin üzerindeki temsil smısını 
yılı evde oturan MelnnWln 17 yaşlarındakl Ay başından ıtibaren sokakl•r Mefruz bava hücumlarına kar~ı .resmi . .. ddet1enberi birinci 'ağıTce7a gösteren büyük 'kırmızı numara1arın, a-
kızı Fatma, odasına aldığ~. mangaldan ze - su ile temizlenecek müessesatta da pasif korunma tecrübele- • Bır mu~ d du şmalarma aevam e _ §ağıda gösterildiği gibi hangi oyunlara 
hirlennı~ tedavi edilmek uzcre Beyoğlu has • d d 1m kted" mahkemesın e ru h . 'hl -· d'f 

1 
~u.ıtt ...... a 

t.aneslnc İ.ıııdırılm~tır .Fc.lccllye Tem1zllk işleri .MüdürlilğU Nlsa- rme evam e 1 e ı.r. , dilmekte olnn bir ölüme sebebiyet ve fuh- ~id ve angı 'tan ere ımusa 1 0~·..ı s o.u• 
Gene Ta'k.slmde s~servfierde Şctvan btJ nın 1 ınden lUbaren sokaklan su lle t"f!niz_ Dün de Aksaray tramv~y d~sunoa teşvik davaları dün sona ermi§tir. dik1tat etme1erini kendilerinden rica e-

apartımanında kapıcılık yapan AH. oturdu- ıeme~c !>ıı..şlıyacaktır. Bu :maksadı te.mlı:. J - pasif korunma tec.-rühe 1 erı ;yapılmış v~ şa .. eke ıÖlüme s b b' t der.iz. 
tu yere yanmamış kömür almış, bu yüzden çtr. yeniden 10 arazöz nhnmnsı kanırlaşmış. muvaffaldyetH neticeler alınmıştır. ıKarnra :gore, evv hk e e ~ye Cuma 
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zeblrlcnmc liraz. göstermiştir. Kapıcı Bey- tır. Bilhassa yangın bombalarının husn1e verdiği iddin~n: mb.a :n:.~ye ı.:erılen Cumartesi 30 Mart, Matine Poetik ı> 2 
oğ!n haEtane.<.ne kaldırılm~tır. ~·~ ~;"· iştiali d..,-nn kendı ıtesisat e Sabrinin bu Iıili ı!a ıt goru ememı_ş, "Jc-

, 3 k. · h" '' d" c,.ı-.u.r"""6ı -r--• 1 ·\m- d'ğ Cumartesi .30 Mart_, Suare Köfte yiyen üç ışı ze ır.ıeıı ı /nhisarf ar<fa: ekiplerile itllriyenin yardı.m.ına ihtiyac raetine karar verı ış, ı er <Suçlu Pa . 
Yedikule <§lmendJfer atcıy~ ustabaşıla - ·bts.setmeden derlıal söntfürmü~ür. $.ıh- kizenin genç kızları fuhşa teşvik ettiği Pazar 31 Mart, Matine > 4 

tından Fı.:ad lle arkadaşları Huseyln ve .Hu. •hı"•••lar 1..ı- ., ..... ,· .. ep kOlonyaları hi ekip ae bu tecriibe esnasırn:la .seri mü- anlaşıldığından, sekiz ay müddetle haps~ Pazar 31 Mart, Suare > 8 l
A -' ""'di'·'~ .. :ı köfteden zeh.J.rlenmi~erdlr. m ~ wı ~ " ·ı .. ;ı..._... ~ ·ı . . l\" t' 1 aat 16 d·\ "" suareler saat ;:-d ; ıH~~ln lbaygm lblr hakl-e atelyeden çıkaracak daha1elerile \-razı esını """'i"".rmı:,~;ır. mahkum edı mıştır. ıa ınc er s r 'c; 

alınarak hastaneye nakledllmi§le.rdir. Hu _ . Bundan sonra .saat on bırde Beyazı~ - ç l ka an İ k · b kal 21 de ıba_şlar. 
}Qai ise 7ehirlendiğinln farkında <>lmıyarak İnb~JU'lar Idaresl u!~ §.!~eler hallnde ceb daki clek:tn1t idaresi binasınm babçcs1-:ı- an a p 1 sa ! 1 
trene blmnlş ancak ;trende ırehirlerune .ali- kOlC'..Dyaları çıkarmak uzere Paşabahr:ı t;~e de bir pasif korunma tecrübesi yapı~mış- hapse mf hkOm Gldutar 
ımt gösterdiğinde.o .Sirkeci Lstnsyonundan fabrikasına .küçük §lieler ısmnrlam~ r. u 

alınarak imdaciı sıhhi ile ve diğer zehlrle - ' k iiçük §!~erin kalıbları ıbazırlanmaktadır. tır Bu tecrübede de yaugm söndür me ve 
nenlerle birllkk · Cerrahpa.şa hastanesine ŞJ.şcJerlD yapılması blttlkten sonra ceb ko- • . . . d" h' met
bldırılmWlardlr • .HMJ.se etra.f),nda. talıW _ 1onyals.r1 .önümüzdeki aylarda ,piyasaya çı_ sıhhı ekıpler kendilerı~·~ u~n ız 
tat ya,pılmalttadır. Jcıır.ılacaktır. Ieri sürat ve muvaffak1 yetle ıkmal et -
··-·-·················································-:·· , mişlerdir. 

Beşiktaş Stadyomu!ldaki Dün Şişlide yapılması taçın•ur edilen 

Satılık köşk 

arıyorum. 1 

' 

Deniz kenannda s.~ya d enize çok 
yakın btr yerde geniş bahçeli bir ı 

köşk anyonım. Y~ilköyde, Adalar
da, Boğazda veya Anado1u sahilin
de olabilir. Mümkünse fotoğrafla 
birlikte t afsilat, fiat Son P.ostada 
cMakbule. adresine bildirilmelidir. 

hadise 
tecrübe Cumartesi gününe ~ırakılml§br. 

İfstanbul :zabıtasını ~Jeroe i~l eden Müteft'rrih: 
Haydoviç -çetesinin tcvkifintie ve Rumc- J( b · 
lırusarh -g\i!:el Öjenini.n katilinin meyda- Hariciye Vekaleti Umumi Ati 1 

diiD İz111irden geldi na çıkarılmasında levkaladc lıizmetled . 
görülen meşhur (Ytltr.nz Ali) ve gazete 'Birkaç -günctı-nberl 1.zmlr& isUrabaı et -

· · · mste ıolan Hariciye Vckfileti Umumi JKlıU-zabıia vukuatı :muhabırı Hayrıye ve Fo- b ... . 10.~ıu du"n Aksu vapu . ~ ~ _ .. ı Nuru:ı.n ... enemenc :& -

t o muhab1rıı. Aşır geçen IP.aY.ırr gunu Be - rlle İzmlrdcn ~ehrimlze .gelmi~tlr. 
şı1rtnş S tadyomunda maçı seyreden bin- Numan MenemencioğJu <!~ruca Tnksfm_ 
lercc halk tarafından şıddetıc alkışlan - deki -evine ~tm1ştlr. Menemenci~11 ibn alt-

'••••••••••••••• mıştır. şam Ankarnya hareket edecekt.ır. 

Bir müddet evvel zabı ta tarafından 
~anta kapıp kaçtıkları için yalrnlanıp ad
liyeye verilen Yarsimoş ve arkadaşı Ab
ırahamın muhakmnelerine «iün ıBeyoğlu 

ikinci sulh ceza mahkemesinde devam ı!
dilmiş 1.'C 'SUÇiuların :mahkfuniyetlerile 
netice'enmiştir. 

ıı fösnn :Pe.zartesi ıkşnmı sant 
8.30 da K adtJrOy 

OPERA 
Sinemasında 

Şe'hir Tiyatrosu nrli~leri tarııfın-
dan bn ne 57 dfiu ı0ynımıın 

O KADIN 
Müteaddid :kimselerden çanta kapıp Piyesi 

kaç:tıklan sab'it alan :suçtular 2 ay 15 gün Biletler pek 
oynanacaktır. 
rmıbdut kllldıtınrlan 
l\Cel e ediniz. rnüddcUe hapis yatacaklardır. lütfen , 

Kasadan para çalan muhasebeci "~~~~~~~~~~ 
muhakeme edi1di ( ___ l_i_V....,A_·_r~R_O_L_A_H __ ) 

<;alatada Voyvoda caddesinde Elektron ŞEHİR TİYATROSU 
Eirketi kasasının soyulduğunu :ve şiııkct .istlklAJ caddeslnde komedi ıwuıında 
muhasibi .Ali .Rıza Paker Ue kardeşi S:ı- Akşam saat 20,30 da 
lihanın Beyoğlu meşhud suçlar .mahkc - Yanlışlıklar komedyası 
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• 
lngiltere ile F ransanın Suriye 

ve Filistinde tahşidat 

8ayh 1 

r ........... Bunları ..................................... .. 

/ Biliyor musu~·~·~···1·····1 
. . 
•······································· : ....................................... ; 

Frijiderlerle kışı evleri -
ısıtmak kabil olacak yapmaktan maksadlar dir ? 

•... .-. .-... -· ............... ---- Y A Z A N . -..-ı .... --.ı .. ııııı-.._ l Tlll 

IEmelrli general B. Emir Erkileti 
................ -.. ı r •••• ........... ..---............ -.--..................... _ ... ••••••• : 

M üttefiklerln Suriye ve !Filistin· -· .. --··--

de yaptiklan tahşidat Alman, 
Bovyet Rus, İtalyan ve lbitaraflar bası
ıunda epey bir dedikodu mevzuu olmalc
tadır. Müttefiklerin bu hazırlıkları glıya 
:tahrik edicidir ve onlar harbi, Büyük 
Harbde olduğu gibi, Balkanlarla Yakın· 
doğuya sirayet ettirnnenın unkanlannı 
arıyorlarmış. 

İster samimi ı:eya propaganda tesirlc
rmden mülhem olsunlar, eğer bu dağınık 
ihtimal ve hayallere yaslanan dedikodu· 
1ann üstüne çıkarak vaziyeti objektiv 
bir gözle görmeğe çalışırsak büsbütün 
başka bir mnnzara karşısında bulununı7" 

Evveld İngiltere için Doğu Akdenizle 

' 

Yazın yemeklerimizi soğuk ve taze 
olarak muhafaza eden frijdeı lerle kı _ 
şın evlerimizi ısıtmak yakında kabil o
lacaktır. 

Fen adamJarı. en soğuk bir günde 

bile, havada. evlerimizi ·ısıtabilecek de 
recede haraTet bulunduğunu keşfet _ 
mişlerdir. Ancak bu harareti zaptet -
ınek güçtür. 

. Bugün bir frijderin faaliyetini değiş 
tınnek ve ona serinletme yerine. hava-

. da"!ti harareti kaparak kapalı bir mu _ 

hit içinde neşı ettirmek imkam bulun • 

muştur. Ancak bu iş. çok paholıyn mal 
olmakt.adır. Ucuza temin edildi~i tak _ 

dirde iki işi birden gören frijderler 

ihtimal ki pek Uiammüın edeceklerdir. 

~akındoğuda korunacak hayat: menfaat " 
:\Te vaziyetler vardır: Süveyş kanalı ve ~ - - -.,, 
Musul - Hayfa petrol yolu gibi. .Keza ..._ -~ -
Fran anın bizzat Lübnan ve Suriye üze- 1 . . . • . . . . .1.1.anın mucidi Yazının agı"" h "' 
rindeki mandaterliğini ve Musul • Trab· ngılızlerın Yakınıurna genrdıklen Hındli kuvvetlerden bir kıt"a • • r g1 ı!us Şam petrol yolunu muhafazada mad- tiği için de Filistinin, İngiliz imparator- müttehid idaresinde olm k ·· 2r: 0 ooo kimdir? Olur mU ~ 
cii • ·· - 1 · d l ğund ki k.. h · tli a uzere, ·> • ,., ve rn.anevı buyuk menfaat erı var ır. u a mev ıı e ernmıye olmuştur. Fransız ve 80 000 1ngı"liz ask · · t h "d İlun vermeği k' · d · • 'llır. t B b bl l Flist" b .. ! ·ıı . ennm a -ı ım ıca etmi fır., H::ı Kurc:- l 1 1 .ausır ve Süveyş kanal~ ngiltere içjn, u "" e ere . ın ugun ngı. erenin olunması memuldfir. • yatımızda hu kadar büyük ~r !uta~ ,un ta eme yazı yazdığınız za. 
liındistanm kısa deniz yolu demektir- Yakmşark merkezı olmuştur. Bu kuvvetler Yakınşark fçin pek e- ve cimdi mua b' , y man kai!ıd üzerine ne kadar ag·ırlık 
le · b bcb b d k a· M ld b l l 1 ı h · · · " zzam ır san at ve sana- · - · . 
w r, u sc le o, bunları kay e ere ı· usu an oru ara ge en petro un emmıyetlıdır. Bunlara bir de hıor iki .· h 1" . . • • v<>rdıgımzi hiç dü~ündünü ··., B ıı:r hllrls bir dev Jeti kısa Hind yoluna denize munsab olduğu Hayfa limanı Do- dev !etin hava ve deniz kuvvet 'eri d• yor- ·" 

0 ıne .. gelmış 01
.•n ılancılıga ı lk de· hesab etmisl f . 

2 

mu· unu 
hakim kı'anak istemez. Bundan bn§ka ğu Akd~niz İngiliz filosunun bir üssüdür. dım coeceklerdir. Bundan başka bu. er- fa tcşebbus eden kımdir? f d b" ~ :~ araza bır erkek tara
llfuıu-, Süveyş ve Filistin !nglltere için Bumdan itibaren mücavfr illere fev1'a· dulann yerli kuvvet teşkllitile ·takviye Birçok ıeylcrin aslı bulunduğu hal· ın. ln ır ka~d ~arçası üzerine kur. 
doğuda birer itibar ve haysiyet mesele· Hide iyi otomobil yo1lan yapılmı~tır. Ka- o unabilecekleri de hesaba katılmalıdır. de, ilancılığın belli baslı bir kazanç ve- ş~n kaleı:ııe bır çızgi çizmenin 30 mi
leridir. Filvalti İngiltere Mısın ve Sü· hircnin buraya kadarki mesafesi, hcniiz Hele Ingilizlerin, emirlerine amade bulu- silesi olarak kimin tarafından icad e • lıgram agırlı.k husule getirdiğini gör-

veyşi kaybetmekle, onun HindistanJn biten bir sakeri yol sayec:inde, yalnız !.l nan takrlba 60 000 kişilik bir Yahudi or- dildi üi e c;asl tt 1 1 müşler. · FI yf d .. d ı sure e an aşı amamış -
,ınuvasalası kesilmiş olmaz; çünkü tngi- santtır. a a an Ba~dada, çol erden gc· usundan istüadc etmesi memu,dür. tır Ayni kurşun kalemle b" Ilı: donanmasının hıikimiyetinde bulu· çen ve hemen hemen bitmiı sayılan bir Bunların <oğu Filistin rntışaı hareketle- , . miligr"' b" • ır kadın 
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inan Kap yolu daima açıktır. Fakat nııı· yol sayesinde 16 il~ 20 saatte vanlahil· r ııde askeri hizmet yaomı• oldukların. Teb de ke<fedılcn 3000 senelik bir n ır agırlık yapmakta imiş! 
nevi nüfuzu Hindistanda sıfıra inmiş o- mektedir. Berutun Hayfaya mesafesi 3:4 dan ta ımlidir: İngiliz Şehadetine göre papiros kağıdı Ü7..erinde bir ilan görül. * * 
lur. Onun için İngil!ere hükfuneti bu ~aatten ibarettir. Hava yolil <> de Hayfa- ce cok ıyi askerdir. miiştür. Bu · ıanda1. sahibinin elinden Mess rşmit t 

1 

• • 

harbde Mısırın ve Süveyşi.n muhafazala· dan Bağdada yalnız 3 saatte g1dilir. Bu ordulann Suriye ve Filistinde bec:- kacan bir l·ô vi tutu t' k l 
1 

ayyare ertnın 
n is· b' · · l" d b' sel ı · ' P ge lrece 

0 
ana n-Uhend' · k. d' ? ~ınc, ırıncı p nn a. ır me e olarnk. Bundan başka, Filistin Arablan her r>nmeleri ve bazı ihtiyaçlarını mahallin- mük~fat '"d dT ·ordu 

111 

Si m ır 
bakmak ve bu yolda ıcab eden asken ne kadar isyankflr ve bu sebeb,e burası den .emin etmeleri daima kabildir: Ak f . ~ · Al 
tedbirleri almak mecburiyetindedir. bir ihtilAl ve rahatsızlık yeri ise de ln- cleniz. bir İtalya - Müttefik'er hnrbi do- . n .Itcre e 1480 tarihinde duvar rnanJarın bu harbde kullandıklnrı 

A neak İnıliltcre Yalm1şark kuvvetle- glltere burada 530.000 nüfuslu, yani Aral> l• os le nakliyata müsaid olmad>ğı t>k· ılinları asıldı· ı görülmüştür. ilk il" • tay 'n'."leıin mühim bir kısın ını Mes • 
rlni Kahire veya Kanalda değil, Filistin· nüfusunun yarısı derecesinde, İngiltere dirdc dahi. 7.E>te Hanına da gene İngilterede 1647 serşmıt tayyareleri te.şkil ebr.ektedir. 
de tahşid etmektedir. Acaba niçin ve bu, için emin ve dost bir Yahudi kütlesine is- ~..örülü~r ki .müttefiklerin Filistin ve senesinde tesadüf edilmiştir. Messerşrnit tayyareleri bu ismi. doğ 
acaba, müttefiklere atfedilmekte olan ta· tinad etmektedir. Filistin Yahudiledini"'l Suı 1 Iekı tahşıdatı. harbin Ynkın:foğu- Bu gazete ilanı. dini bir kitab _ rud8n doğruya tayyarelerin planını 
a~z ve ~ecııvü.z emeller!~de~ mi ileri ~eri ~lzın.~te :ıverijlt .o!anlarının eks .. do 1\ur~~ağı hor tn'.lfi ihUmall•? kar- tıMığını bildiriyordu. Bundan d.'ng:•. çizerek VH!i Messerşnıit adında gen gelıyor! Şuphesız hayır. çımkü Mısır ve nsı talım gormuş ve ihtılalde lngillz Jı;z. ,.ı ıcm hır tedb>rden ıbarettır ve 7.ctcye ilk iliın veren] · k't b bir Alman mühendisind ı t ç 
kanal bizzat Mıcınfan oldumı gibl Fi1is· metindP. lru'!lanılmış olduklarından bun- h • U' ş'datta taarruzdan 'Ziyad~ tedafüi 1 ld • h""kın enn. 

1 

a sntı- Villi M 't 42 en a mış ır. 
tinden de müdafaa olunabilir. !arın askeri mukavemet kudretleri Arnb· r.ns el r vardır. cı "" 

0 
uguna u edilebiliyor. • osserş'.11' yaşındadır. Ço-

Üstelik Mısır. !taıyıı Şimali Afrika ih· Jarınkine muadil sayılmaktadır. il. E Rr1'ilet 1'- 1'- c_u~ugundanben havacılık onun ip. 
tiraslnrına yol verdiği tarihtenberl, ar· Fransarun Suriyedeki durumu da •Y· ·--.. ·-----·····--·-·········

00

····--

00

···············- Fin karlını ve harb tıla.sı. olm'* 
1916 

senesinde ilk tayya. 
tık Yakmdoğunun ortası değil, kenarı nfdir Suriye iki devlete ayrılır: Biri ·, Altmark vapuru Ki...I . . resınt yapmıştır. 
yani 'bir hudud eyaleti olmuştur. İtalya başşPJıri Berut olmak üzere, sahildeki kanalına ir .. • Finlandıyada harb çıkınca kadın - 192 7 senesinde. Alınan •a.d .. .. Mısır üzerindeki heves ve niyetlerini de Lühnan; diğeri de. başşehri Şam olmak g meg- l~rn da erkeklerle beraber cepheye bir la ırr f b "k ) ~. buvuk 
pek açık olarak komuıtur- O ltalya ile. üzo.re, dahildeki Suriye hükUmetidir Bu muvaffak oldu gıtınelcrl milli bir heyecan. "at n! bir l ;- e a n asının b~uhendisl Halı<sıstan arnsında emin ve vasıtasız son hükllnıetin ahalisi Fransızlara d~lma B rlin 28 (AA.) _Bundan bir mild • hizmet eseri olmakla beraber, memle. 

0 

mu.ş u. Gcç~n senenin Nisanında, 
bir kara, hava ve deniz yolu istiyor. Bu· roüşkülfit göstermelerine rağmen J,üb- d evvel Norveç sahillerinde bir lngil.z kc.~te ötedenberi görülen kadın • erkek kendı yaptıgı tayyarelerden biri 
nwı için Mısırda lngi'tere aleyhine g~niş ""." .. halkı Fransaya daima dostluk tema· h r ,oınisinin tecavüzüne uğramış olıın mu.."'1vatının da tabii bir neticesi idi. ~aymler • Benz motörü takılmak sure. 
ve şiddetli tahrikat yapıyor; ~rab .ıtti· ~lunde bulunmuşlardır. Lübnan ahali- A_l Tl"'a k Alman vapuru, Kiel kanalına ~mlandiyada kadınlar. daima erkek üle saatte 469 mil mesafe kat'ına mu-
hadını İngiltere aleylıine tahrık edıyor. smin çoklu~ . hıristiyan olduğundan ~ :n e muvaffak olmuştur. lerın yanında yer almışlar, en nazik iş vaffak oldu. 
(talyanın durumı: bu suretle bulunduk· bunlar Arnb ıttihadı harekelterine pek • A . . lerdt:n en ağır vazifelere varıncn a Bununla· beraber fn · · 
ça Mısır garb cihetinden tehlikeye mn· kapılmamaktadırlar. Keza Musuldan ge- ır iman t::ıhtelbahırı dar onlarla beraber çal 1 dıy k~- h b gılızler, kendi ı . 1 N ışmış ar r. Fın mu are e tayyarelerine nisbetl M 
ruz kalacaktır. • en şıma petrol boru hattı Trablusşam- orveçte mevkuf landıy:ıda kadın tramvau b'l t ·ı . . .. e c es-Mısır da bazı sart ve kayıdlara tabi ol- da nihayetlenrnektedir. Birkaç yıldan be- A t d 

28 
A ka•cln şoförler bile \'a . .l bı e. çı erı. serşmıb leri yukselme bbiHyeti va 

11: • k 
1 

l ü . d k ms er am ( A) - cNorsk Tele · r-uır ve u ışlerde mane · k" 
makla beraber .müstakil bır ra Jıktır. r zerın e onuşu1an Suriye istiklali de u 21 Al · • erkekler kadar mukave t .. t . vra ım anlarından mahrum gö • 
Bu scbeble 

0

, kendi topraklarında büyük dahili ihtilaller sebebile bir türlü tahak· g!nmw·eau c - • man tahtelbahirinin .......................... me ~tıs crırler. riiyorlar. 
İngiliz kuvveUerinin top!anmalarını hoş kuk edememiştir. .tuNulrvckçtmalkad mğatı tahrafından mevkuf tu- ·····················-·····-···· ....................................... . . ma a 'O u unu aber vermekted' ..................... .. 

görmiyebilir. Bwıa rağmen Mı~da ya- Surıyede gerek dahil ve sahil hükn- Bu tahtelbahir l\fdr.del yakınındaırbir 
pılacak tahşidat Mısırlılarla ~gılız~er ~- m~tl~ri ara~nd.aki ihtilaflar ve gerel: k .. ) aya oturmuş idi. Tahtelbahir, Alman 
rasındn soğukluklar yaratabılır. Fılfstın OürLI, Alanı, Cızre ve Hatay hareket iğ· ti . · . b t b 

k 
~ M sır 

1
. . 

1 
• sc nre nın gemının ~r es ırakılması 

iklim itıbarile de as er yıgmaya 1 • ışaş ve ısyan an dolayısile Fransa zaten için vnki olan müracaatına ğ 
·d· s · ed ··h· ku ra men mev-

dan daha elverişlı ır. uny e mu ım vvetler toplnmıştı. kuf tutulmaktadır 
Filistin ve Surıye askeri coğrafya ba· Har-bin Hiinınında bunlar takriben ----· ----

kmundan da tahşidnta müsaiddir'er. 40:50.000 raddesinde idiler. Finlandiyada harbin 
Çünkü bunların §imal ~ cenubu mütte- Filistmdc de, 1936 yılındanberi devam 
fik ve dost devletlere, yani Türkiye ve eden Arab iğtfşaşlan sebebile İngilizler tevlid ettiği zararlar 
Suudi devletine dayalıdırlar. Cenub ba· buradaki Yahudileri teşkil ve teslih et- Helsinki 28 (A.A.) - Öğrenildiğine 
tıda Mısır, şimaİ doğuda Irak İngiliz nii· tıler ve Arablara "karşı kullandılar. Bu göre Rexholmu fşgal eden Sovye:: kıtoa
fuz bölgelerile setrolunmuşlar ve hatı suretle İngiliz1 er, burada bermutad hu· tı, orada yalnız üç ihtiyar ve hastn Fm -
cihette İngiliz hakımiyetinde bulu· lundurdukları 2:3000 asker yerin~ takri- Hindiynlı bulmuşlardır. 
nan A le korunmuşlardır. Bu su- ben 20.000 kişilik bir kuvvet kullanmağa Bundan başka son istatistiklere naz _ 
retle s ı·e Filistin bir düşmanın he- mecbur oldular. ran Finllindiyada 1000 köprünün, 1250 a· 
men hemen hiç ulaşnmayacağı yerlerdir. Harbden sonra gerek Suriye ve gerek nayi binasının tahrib edilmiş olduğu ve 
Bu sebeble buralarda ordular rahatça Filistinde, her iki müttefik devletin as- zıraate salih arazinin yüzde 15 i ile bı r
toplanır, generaller ve kurmaylar gele- kerleri tabiatile arttı. Avrupa gazeteıe- çok .elektrik ku~eti membalarının ve sa
cekteki her türlu harb ihtimallerini kar- rinde görülen mübalağalı haber ve ra· nayı merkezlerının Sovyet Rusynya bıra
§llıyacak hazırlık ve teşkilatı yap~arlar, kamlardan sarfınazar bugün Suriyede ~~lmı~ ol~n. araziye geçmiş bulundu~:ı 
emin yer~erde iaşe ve levazım yıgarlar takriba 170.000 Fransız (ekserisi müs- ogrenilmış_t_ır_. ______ _ 

ve muvasala yollan inşa ettirirler. tcrn1eke kıta'ları} ve Filıstinde 50.000 İn- d b 
B"r de Süvep nastl Hind deniz yolu giliz askeri (Avustralya ve Yeni Zelan- Mısır a uyuk manevralar 

üzerinde 'bulunmakla hususi bir ehem· dalı) bulunmaktadır. Fakat bunların sü- Kahire 28 (A.A.) - İngiliz _ Hınd _ 
mi et kazandıysa Hayfa - Bağ'dad - Bııs- ratle arlmalan ve tahminlere göre Ha- Mısır kıtaatı, dün Ka."ıiren•n cenubunda 
ra ~ Hindistan hava yolu, ilstünden geç· zirana kadar, hepsi General Weygandın çölde büyük manevralara başlamışlardır. 

Ullhg cu/arınıa 
etı11h/arım 

Bay cHayri:t ye: 

- Umumi kaide olarak kıskanç er· 
k k kadının hoşuna gider, zira kıs 
k ığı bazılarınca cmülkü taarruz • 

orumakıı arzusunun delili olarak 
uıse dahi, hakikatte sevgisinin bh 

neticesidir. E\ et umumiyet itibarile 
bu bakımdan hoşa gıder, fakat derece. 

sı . ardır. O dereceyi aşınca bıkkınlJ1' 
verı r. 

~izin vazıyetiniz nedır? H~diseye 
şah d olmadım ki, s6yliyeyim, fokat 

~adcmki. dnrguıhğı mucib olmuştur, 
sızi mühım nisbette haksız örmıye 

mutemayilirn. So~Jkkanlı düşunünüz. 
hatanın nerede olduğunu bulursunuz. 

Bay cA. İ.:t ye: 
- Ni§an yüzüğü nasıl olmalı? dl • 

yorsunuz, benim bildiğim umumi k i
de. ~emi~, ~müş veya altın, yab~.J 
platm mumkün oldu~u kadar sade b' 
halkadan ibarettir F-ı.at h k ır 
halk · ül\. er es bu 

. . aya ~u~~tile mütenasib bir ikincı
sını eklıyebilir, ya nız d"kkat d 
tarih · · e ınJz. 

ve ısım sadece bırincı ınde bula-
nacaktır. 

* Bay cK. c.,, ye: 
- Sizi sevdığ n eminsiniz f 

kat sizin e evlenmek i t ed.'v 
8 

-m d em ı~ de 
ey nda sebeb n yorsunu., Hat • 1 -· ı.ı-

ma ge en ılk nokta kanaatinizin y1Uı-
lış lmasıdır. Ak tak ıt'de kızı bır 
baska yol tutıruy vkeden zor lav. cı 
bir sebeb var, dem ktlr. ~' 

TEYZS 
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Bahsi nıu,ıereh i 

CE DE: B i A T::J 
~~~~~--------------------------------~~~~-

dilimiz Büyü ş ·r Tag 
çevrilen eseri : 

r ' n 
Meyva 

~ ··················· ·············· Yazan: lsmat HulOsi 
zamanı 

YAZAN: HALiD F AHRI OZANSOY 
Ruhtan, geceden ve ebediyetten bahsa- şarkıdır: nej'e kadar elem de ... ah, bil

den şiirleri sever misiniz? Hayatın acı- hassa elem ... İşte böyle, bu ıztırabla e
lan içinde ölümü bir son, Y'llnUJ8k bir tüyor, yaralı bir kuş gibi.. ötüyor Ye biz 
11fa telakki eden, fakat eene hayatı isti- bu yıllar görmil~ uzun ömürlü çilekeş 
yen ~ü tabiata, tabiatin güzellik le- büyük kuşun sesinde bütiln insanlığın 

rine doyamıyan, çünkü kardeş insan alev olmuş duygularını buluyoruz. 
kalblerinde ke~i kalbinin çarpıntıları- Fakat gene her şeyi kalbinin hallede
ııı, kendi büsran}armı, kendi derdlerini, ceğine, bu kalble - bir çoban yıldızının 
kendi beieri zilflarını bulan san'atkarla- ışığı gibi - yolunu bulacağına emindır: 
rın bazan bir ilahi kadar derinleşmii tc- Y dllann b<l§ladığı yerde ben yulumu 
rennümlerini duymak ister misiniz?.. kaybederim. 

kün! Ölen unutulamaz ki... O, onun kal
binde oturmuştur. Bunu bir şiirinde ken
di kendine ~öy!ıe itiraf ediyor: 

Kalbimde oturan, cbediyefl. sahibtiı 

Qlan o l~adm kimdir? 
Ona muhabbetimi oçtım, ue onu elde 

etmeğe mmmf fak olanv.ıd:m. 
Onu çelenklerle bezı:di•n, onu methe

den şarkılar söyledim. 
Yüzünde bir lahza bir gü!iimseme ı ~ıl

dadt, sonra knybo?<h. 
Öyle ise [•] Meyva Zarnanı'nı ok uyun. Geniş suda, mavi gökte bir yol it~ bu- Kederli kadın: 
Bcıhçı.van'dan sonra büyük Hindli ~aır !tınmaz. - Sende neş'e bııhırrı.ıyorum.. d iye . . . 
Tagore'un bu diler eserini de çok rnu- j Yol; kıqların karıadlcın, yıld1z ycır.gın- ağladı. _ Bahsi müşterekten hoşlanır mısın'! ı ha doğrusu hafiften kumar. 
vaffakiyetli bir tercüme ile dilimize ka-

1 
Zarı, ve geçici Ttı.evs i nılerın çiçeld~ri ile Sahiden kimdir bu kadın? .. Bir ruh.. K araköyde, saatin alt~nda k~l~ma gi- - Kumar .. mı,. sen şaşırdın mı azizim? 

%andıran İbrahim Hoyı, bunun için, ede- örtülüdür. aadece bir ruh ... Ta~ore adeta tenasüh~ ren ve beni köprüye dogru surukleyen Yoksa ben gormıyeli aklını mı kaçırdın?. 
biyat llemimize ve milli kütübhanemize , Ve ben kalbime, kaııımn, gürii.nrıı.'ye'tl inanıyor, ölen sevgilisine hayalinde can do.stumun yuzune hayretle baktım: Gerçi bir zamanlar köşe başlarında men-
bu himmetile de hiç şüphesız çok yerin- yollann hikmetfoi taşıyıp taşımadığını veriyor. Fakat o sevgili, beklediği neş'e- - Nasılsın, iyi misin? dil yayıp iskambil falına bakanlan gör-
de bir hizmet ifa etmiştir. soruyorum. yi ondan bulamıyor ve ağlıyor. Öyle ya, Dememişti. müştüm amma, köprü ortasında mer.dıl 

Meyva Zamanı, Rabindranath 'Ia- Görüyorsunuz ki Jair, an geliyor, böy- hiç ruhlar bizim dünyammJa neş'elene- _ Seni epey zamandır görmemiştim. yayıp, poker, briç oynıyanları hiç gör-
gore'un, ölen karısı ve iki çocuğu arka· 1ece hikmete baş vuruyor, tifayı ondan bilirler mi? Tagore şimdi bu hakikatin Bugünkü tesadüfümüze memnun oldum. medim. 
smdan yazdığı çok lirik bir eserdir. Yet- ! diliyor. Fakat bilmiyor mu ki kendisi, ıztırabile kıvranmaktadır. Ne yürekler Dememişti. - Poker, briç değil canım. sen hele 
mişe yakın kısa ve uzun manz~~ed~n 1 bütün varlığı ile, en canlı hikmettir? paralayıcı feryad! _ Sen ne tarafa gideceksin? §U ba!:ık tutanlara bak. Belli ki alışık de-
rnürekkeb o1an bu eserde, vakıa, olen a- ı Sonra, Tagore'un, hayatta ve ebediyet- Maamafih hayat yürüyor. Hayat ne Diye sormamıştı. ğilsin, evvela hususiden başlıyalım. 
ıaz vücudlerin isimlerini bulmuyor, hat-

1 
te en mukaddes sevgisi olan hürriyet nş- zaman durur ki? ... Tagor~, eserinin da- _ Sen de köprüden geçer misin? - Hususiden mi, anlıyorsam Arab o-

ta açıkça yadedildiklerine bile raslamı- kı da bu manzume le ·in foind 0 n gizli ve ha ilerideki bir sayfasındn, b ir miny3tiir Diye sormamıştı. Benı sürüklüyordu. layun ... 
yoruz, fakat hisc:ediyoruz ki onlar yine tatlı rayihalı bir füsun gibi taşıyor. Ba- kadar ufak bir şiirinde asıl teselliyi bu l- Ben de sürüklendim ve tam köprünün - Anlarsın, bize yakın iki knyık var 
her şeyde ve her yerde mevcuddurlar: 1 zan o kelimeyi gizlemeden, bütün samı- muş gibi sevinçl.e şunu haber veriyor . ortasında durdum. Çünkü koluma giren, yal 
suda, yaprakta, güneşte ve havada. Şair, miv"ti ile şöyle sesleniyor: cBu şehirde ihtimal lıir eı· olabilir ki. beni sürükleyen dostum da durmuştu: - Var ne olacak? 
sanki bu sevgili ruhlara hitab ediyor; 1 Eıı kalbim ileriııe dcıijrıı atılmm11? lıa- btt sabah tuluun tema.Jile k(lplS! elıPd!!ı"n _ Bahsi müşterekten hoşlanırsın dt!- - O iki kayıktan biri senin olsun. 
onlardan teselli u~uyor; snbahsa!ar gc-

1 
zır ol, _1:e btr~k ';"ec.hur ola :ı'ar gedkı:in- açı.'ır, ve ışığın vazifesi tamanılanır. ğil mi? - Kayıklar senin de birini bana mı 

l'le onlardan, gece ıseler ~ene onlardan, ler. Zıra senın ısmm sabah sema~ıı ·ıUı 

1 

Bahçelerde ve çitlertie çiçekl~r aç~··uş- _ Hani şu at yarışlarındaki bahsi bağışlıyorsun? 
ıwnsuz!ıuk ve hatt! adem ıseler gene on· çaı"iınldı. tır. ve ihtimal ki bir 1.nlb hrı sa1>rıh, bu müşterek mi? - Değil canım, birini sen tut. 
}ardan sükun bekliyor. Başkalarını bıl- Hiç kimse!Ji bekleme.' çiçeklerde sonstız :mmı;ı1tlınıl>cri 'H-?ıa- _ o amma, at yarışı senede ancak Dostumun ben görmiyeli aklını knçır• 
mem, fakat ben bu şiirlerı bu hisle oku· Goncanın isteği gece 'lit şebn~md1r. hatte bulunan hediyeyi ımlr'lu~tur.s birkaç defa oluyor. mış olduğu muhakkaktı. Deliye karşı da 
yorum. Bana telk~n ettikleri. budur. ve Fakat acan ışığın hiiTriuet! _fr; ın a{jlar. Ve nihayet, gittikçe aydınlanan. ferah- _ Şimdi zamanı da değh inad etmek zararlı olacağını bilirdim. 
bunun için Ta~re un bu ecerınc de ıçım Mahfazanı parçala ka1bı'P, v~ Ç'lk, 1 k lb" ., b k b; ... d ( ç.., _ Daha iyisi var .. hem şimdi zama- - İstediğin gibi olsun tutayım amma, 

'h · l"k' · ıyan a ı ı e aş a .r şıırın c say_ .. 
ıızlamadan ve b~pm .n~ ayetsız ı erın gön.in!.. . . 97) daha engin teselliyi bulabiliyor: nı .. sen hele şu parmaklığa yaklaş. benim elim buradan o sandala kadar u• 
uçurumlarında doner gıbı olmadan yak- Ayni zamanda, ne derın gece ılhaml~- 0 .. d" . d , 1 '" ebed'ı'-'en ~e- Parmaklıg~m önü kalabalıktı . Sıfır mı- zanmaz ki! 

.. " k · -...ıı " 1 . d c unya, nor. erna '"' J • 
)aşmıyorum. Büyu faır .iOı ~uyor · . . . . rı var bu ~rde! ... Fakat ? gece er~ . .. ~ nindir.:t · rnara külhan beyler, çok temiz giyinmiş - Beş kuruşun var mı? 

cHayatım taze iken bır çıçek gıbı tclı. şenlendirecek olan onun bıtmeı gonul j .. .. .. 
1 

. b"' 
1 

b" k"' . erkekler, feykalade şık kadınlar. On dÖ!·t - Hepsi beş kuruş üzerine mi, hemen 
Öyle bir çiçek ki, kcıtm~rlWğindt!n., l>ir sarkısıdır: c Uyan, aşk uyan. diyor. boş 1 • Artık, but.un b ş~r erın . ~.): .e d ı_: tt ~:.a- on beş vaşındakiler kırklıklar, a1tmışlık- \'ereyim. 
veya iki yaprak dü.fae de, bahcr 1ü.:-q•irı kadehini ağzına kadar doldur; ve bir Şı!r- 1 yışle ruhya bır a ar se~n ~g~ ar ıg!ı!ı ]ar Velhasıl her' sınıftan, her cin.;ten, - Yok verme, beş kuru~un var mı, 
kapınna gelip dilendl~i zaman btt ka~nbı kı soluğu ile geceyi heyecan ';:mdı.-. > h~:~~mege başlıyo:~z.d a 

1
ard klı, ş:ıır 

1 

he;. ~aştan insan vard!. söyle .. 

1 
. . . .. 1, r cbutun yıldızların !Çın e par 3 ı arınb 

ula duymaz. \ ukanda, Tagore ıçın, otmehlen ) o- . d" I 1 O:J) • _ Köprü parmaklıklarına dayanıp - Var. 
Şimdi, gençliğinin sonunda, hnyrıt ı~, rulmayan büyük kuş demiştim. Fakat j hıss~ ıyor (<>ay a . · ' · . . .. . denizi seyredenleri görürdüm, fakat her - Bende de var. 

idare ecUcek hiçbir şeyi o1mıyan, V I? n_,,_ kendisi de kuşlara aşık, yalnı..: küçük Kıtabın son manzu~f'sı ı~c gu.n.eşe .hı- zaman bu adamların neden bu seyre düş- - Ne mutlu sana da .. 
tün tatlılık yükü ile? J..:endi.~;ni tamııını1e kuşlara ... Hele sabah kuşu ötse .. kim bi- tabdır ve şu berrak cumk• ıle bıtıyor. ku··n olduklarını . k d a· - Şimdi mavilinin sandalı senin ol-

ı.. E ·· b h · k, · h ı · d i me1 a e er ım. 
u&Hm etmeği bekliyen bir meJJVll qhi- lir ona ne teselliler ne ümidler, belki de c Y guneş, sa a çıçe .erı a ın e ç · Dostum: sun. İstersen kırmızılmınk; .. 

dir.> ne saadetler gctire~ck! çeklenen, kanayan kalblcrin üzerine k d · - Sandal istemiyorum ki. .. 1 - Şimdi sen de mera e ersın. 
Heyhat! o acılaşan meyva, kım bilir Evet cSabah ku~u öter.:t Ancak h~y- doğ, ve gururun cümbüş meşalesini ku Demek ister gibi yüzüme baktı: - Öyle değil canım, iki sandaldan 

nice insan talihinin sonunda sallanıycr. hat ki cDaha sabah olm:ıdan w ejncr •et.> .. . . _ Hususi mi, müşterek mi? birini sen tutacaksın, ötekini ben, senin 
Şair bunun i"in mızrabını insan ka1b lnin gece, daha halfı semayı soğuk, halkı hal- Artı_k uç renklı zarı! k .. apa.ğını kapaya- 1 cıandalındaki adam beuim sandalımdakin 

~ k b k b kt :r. Dedi. Ne deme<k istediğim an ama· ., 
en derin yarac:ına vurmuş, oradan ı:es ka bedeni~ rnnsıkı tutarken o nercdPn, rak, ıta 1 masamızın oşesıne ır::ı ıhı- var- den evvel balık tutarsa ben sana beş ku• 

.. ,_ 1 . t' sabahtan haber get'ırebı"lı"r?.:t mız zaman, sanki bizim de ruhumuz 'l':ı.- nııştım. O anlamadığımın farkına yerine hıçkırıklar yu!'\.se tmış ır. ruş vereceğim, eğer aksi olursa sen bana .. 
cUyandım ve sabahla be ... aber o~un Ne var ki, güneş yoldadır. bunu iyi bi gore'un güneşile aydınJanrnı~ ve ısınmış mıştı:Seninle ben mi, yoksa bahsi müşte- - Şimdi anladım. Haydi bakalım, kır• 

mektubunu buldum> r.iy<? htıfh!ta"ı bir lesin! gibidir. O güneşi. Tagore'dan sonra b ize . . 
1
. ? mızı yelekli benim olsun. 

ı de nakleden İbrahim Hm·iye karşı içi- reke mı gıre ım . 
§iirinin sonunda cArt-:dı~tmı bu1am1ıııo· c ... Güneş yol dadı .... arrık g<'dc~ !1° ._. mizden IV\k samimi bir şükran duyarak, _ Val1ahi sözlerinden hiçbir şey an- - Öteki de benim. Başladık. 
rum, diyor. öğrenmek isterlıı1im : an ı;Jn.- tur ... d"ıı.Jc bağırdığın zar>•r!ıı ırnw;yı r s · 1 b Kırmızı yelekli denizden oltayı çeki-

b seltımlıyıoruz. lamadım, hususi ne demek? enın e .en 
mıyonım; fakat btı okunmayan T"ıektıı inanmadı sanma. k ld ? yordu . Oltanın ucunda bir balık vardı. 

· ·· E yan Meyva Zamanı.. meyYaların devşiril- ne yapacağız? Müştere nası ır · 
benim yiiklerimi hafi fletti, ue d~~tınce- y uyuyan ti• • h b" b'l · w;;iun Dostum elini cebine soktu, bir beş kuruş 

Iftg~ın ı'lk t'akdı·sı·nı' r.,,k1i11f'>rcı; , alnını digyi zaman! Hakikaten İbrahim Hoyi, - Sen de iç ır şey ı mıyorm • • 
?erimi !larkıya Çt!Virdf.,. r " , ğ ·· t eke mi gi- çıkarıp bana verdi: 

,.. ·nçıı· bı'r ı·1·--ın'a scı'ıcı: • k:ı <:u ıfo 1 dünya edebiyatından olgun yaşlara bun- :kimiz mi oynıyaca ız, mu~ er Evet, Tagore için artık her şey bir ac, ve sevı ,.. • 

1 
. . . . - K::w.andın al beş kuruşu, istersen 

birlikte ıarkı söyle.> dan daha güzel hır hedıye getıremezdı. receğiz? baştan? 
[*ly;.nn: Rnblndrnnathe TagorP. - ce. Şarkı söylesin Tagorl!, eğer şarkıhır 1 Bunun için himmeti .varolsu11 diyorum. - Ne oyunu birader 

vi lb. hl Ho~ Da ıt1ldılh yer Rem 11 ı d F h o _ Ne oyunu olacak, bayağı oyun .. da-ren. ra m ,,. - ı; • • - tam bir sükun vercbllirsr>.. Ne milm- a ı a rı :ıms~y 
zl l<ltabnvı _ F'ntı: 30 kuruş. 

«Son Posfa»nın edebi tefrikası: 9 Kız gözlerini açtığı zaman, onun ken
disine sakin sakin giilümsediğinı gürdü. 

Ona doğru atılmak istiyerek hafif, baş 
döndürücü bir hareketle kalktı ve ken· 
dilığ inden gelip vücudünfı onun kolları 
arasına bıraktı. 

R ŞKA İNANMAYAN 
ADAM TERcbME EDEN: 

o zaman o, saçlarını okşıyarak ve bu 1 
ılık ve ince küçük dişi geyik ensesini a
teşli kocaman Tatar e'i içinde sıkarak, 1 
aşka dair hiçbir şey bı lmiyen bt.• çocuk 

HAL'ıT ~AH~'ı OZANSOY 

yu"zu"nu·· kendisine doğru iğdi. b d muna uğrıyan Bavyerah rahibe'.erin b&.-şakakları, bir ilkbahar meyvası gi i o-
Uzun müddet, amansız iki demir gö- kunulmamış yanak1.arı, öpülmeğe ...razı kışı idi; Agamemnon'un çiçekli hançen-

zünü, sanki esrarını desmek istıyoı:n_u~ bir rehavetle ıslanmış ve üstünde hiç ni görünce İfijeni'nin yalvaran bakışı. 
gibi, iradesi harici~de de:hal kcndısını şüphesiz ilk defa olarak mahluk1arın il~· ı Kurbanlık kuzucağız, kasabının elin
sarm~ olan bu sakın mavı bakışın derın- 1 hi heyecanı titriyen acemi dudakları öp- de: 

liğine daldırdı. . . tü! Birbirine denk olmıyan bu çift in a- ı _ Ah! hayır ... Hayır, mösyö . .. yalva-
Esrar yoktu. Sadece, telmıhsız, ruhu vakları altında yaradılışın ebedi tuzağı rırım size .. . 

önünde. çırçıplak bir ço~uk bakışı vardı 1 ~çılıyordu. Biri hemen hemen bir iht:-
1 Di e hafif hafif inledi. 

ve sankı bu bakışta, derın yer .nlt~ ~abe-1 yar, diğeri henüz bir çocuk değil mi? Fa- O ~adar korlunu o kadar göze çarpa-
dindeki Aksel'in mucevherlerı g ıbı, sa- kat sanki tabiat bunu umursuvor' Onurı . ş, k kmu tu ki 
mimiyetin berrak hazineleri pırıld ıyor- ı zembPreğinc basan yalnız tesadüftür- cak, o kadar garıb s~rette or . ş •' 
d . .. Mavi Sakal cesaretı kırılarak, ısteme) e 

u. zemberek övle oynar yerınden. Dustur ' ı· t fk : r cenderec::ini 
Fakat biraz evve~ki. meçhul 5~~u.ğun i1<' alçaklık ~ arasındakı mesafe nedir? istemeye kollarının u u a -

samimi old~ğunu. bıldırecek g.Qru?uş.te 
1 
Arzu onu bilmez ve o nı.: aşar. Vücudde gevşetti. 

ne vardı? Şuphesız, ummadığı ~ır n.~met-ı bir kanın ceveltını yeter ve işte o zaman Sükun verici bir sesle mırıldandı: 
ten göz1cri kamaşan zavallı bır kuçuk- Dilb<:>rle Hayvan, ~ehvani mücadelenin - Fakat . . . benden korkmana hiç ıııe-
ten başka hiçbir şey. kenarındadır. beb yok, çocuğum; burada dünyada her 

O zaman, sefahetin . baş rac~nkırıı~ı Kim bilir hangi mti~teki dehş'1tle bir- yerden ziyade emniyettesin. 
bilen bu kaşarlanmış, ınce zev peres , ~. d 1 R ı· Ve ona, bı"rdenbı· .. e sakinleşen, tama· 
iri aslan suratını, me3tolmuş saf çehreye denbire sarhoşlu.sun an ayı an oze ın, ' l b' t 1 !l 

Y azan: Jorj Delaki 

şeyden korkma ... Susadın mı? ... 
şampanya içer misin? 

- Oh! evet, mösyö; öyle. çok 

dım! 

Biraz 

susa-

Bir kadeh doldurdu ve gene gayri ih-

tiyari: 
- Bir şeyden korkma, bir şeyden 

korkma ... 
Sözünü tekrarlıyarak kadehi ona u-

zattı. 

Sonra, büyük şöminenin yanındaki bir 
zilin düğmesine bastı ve başka bir kade
he şampanyadan doldurarak içmek üzc
rere gelip onun yanına oturdu. 

Her ikisi, sessizce, kibar k ibar ctoka:t 
ettikten sonra kadehlerini içerlerken 
Gaspar içeriye girdi. 

Baron: 
- Gaspar, dedi, otomobili sen kendin 

'Devanu 11 inci sayfada) 

yim. Evime böyle gidemem. Size elmas
larınızı .. robunuzu ... şık çamaşırlarını

zı geri vermeliyim. 
- Çamaşır sende kalsın. Sırtına eski

lerini geçir. Ve, eğer istersen, yarın gene 
gel buraya, saat 5 te. Sana aid bir şey o· 
lacak . .ôonsuvar, yavrum. 

- Bonsuvar, mösyö. 
Ve Mavi Sakal, müstakbel Faris kra· 

liçesine elile dostça küçük bir işaret ve 
Gaspıv'a da hiç şüphesiz anlaşma icabı 
çene.sile başka bir işaret yaptıktan sonra 
çıktı. 

Emin uşak: 
- Ey, küçük Parigote'um [*], dedj, 

ben şu fikirdeyim ki sen evde adamakıl
lı tesir yaptın. Sana nasihat verecek de
ğilim; fakat, eğer fırsattan istifade etme
sini b-ılirsen çok ileriye gidebilirsin. 

Rozelin, :masumane: 
-A-
Dedi. 
Ga>ıpar, mekano gözile iskandil yapa

rak ona yandan şöyle bir baktı Olur ol
maz şeye böyle bakmazdı o! 

- Hani bilmem namuslu kız r oli.i mü 
oynamak istiyorsun? Vakıa patronun 
keyfi yerinde ise bu fenn bir usul değil-
dir. ( Arirn::ı. var) 

kendiliıtinden geriye doğru bir harekette mile kendisine h~kim. o an ır avır. a 8 • 
do"""'' i~di; sedef gibi alnı, acelesiz, uzun 6 t 

6 • - 5 h ı d bulundu. Hnyret dolu bir nevi elem o lümgeyerek, yanına gelmek için an su-
uZ\ln, taddan anlıyan bir a:r. ad yu umvi r '"'tte b• .. a'-tıı.1 kolt11ı...• gösterdi: 

udum öptü; kirpiklerin arasın a ms mavi bakışı kararttı; b u bakıf, ıimdi, 1m- "° .. A. ~ ısu 
Y k tl 1 •ıhhatll .,.ratorlu ... ·n dragon askerlerinin hU.cu- - Otur .. . b ir şeyden korkma ... bir 

kullanır, bu çocuğu evine götfırilrsün. 
- Başüstüne, patron. [•] Parl.got (go), Parlgote (goL> : Köylll 

Iehre.slle Parlsll erkek ve Parlsli kadın de. 
giyin meli- mek. 

R ozeHn ayağa kalkarak: 
- Jl'akat mösyö, dedi, ben 

bakıp öptü; cildi pe ta ı o an " ı-- gu 
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f Ordumuzun genç havacıları ı 

M.,..ı 11~ pilotlara ltitab ediyor 

llt11ttebde kör aıçııf harekatı tetkik edilirk en 

Marefal bir planörü tet~'k ediyor . 

1 

1 

Teltiften diğer bir intıba 

llar.P nrekt•bi11 hatıra defterini iilUa ediyorlar 

SON POSTA Sayfa 7 

• c 
Kome 

• 
T T O~ 

ransez TürMiueue uelirhen 
Fransız tiya trosunun 30 senedir tiyatro ile 

me,gul miidiirü .A.rditi ne diyor ? 
Yazan: Muazzez Tah•ln B~rkand 

- ! - - Bu temsillerin, Türk ve Fransız nadığı oyunu gördüğiinii. etrafındakilere 
Fransız tiyatrosu müdürü Bay Arditi, devletleri arasında kararlaştırıldığını bi- ilan etmek ... 

Türk tiyatrosu hakkındaki suallerime ce- liyorsunuz. Artistlerin hepsi Komf'di - Yakında başka ecnebi tiyatro trup· 
vahlarını verdikten sonra bu defa da, Fransez san'atkirlarındandır. larının Tli,rkiyeyi ziyaret etmeleri ihti· 
bundan on sene evveline kadar İstanbuia Temsiller esas itibarile takarrür ettik- mali var mıdır? 
gelip temsiller veren ecnebi truplar hak- ten sonra Komedi Fransezin murahh::ıs - Bugün için böyle bir şey mevzu11 -

kındaki sualleri.mi okudu. azası Bay Emile Bourdet Ertuğrul Muh- bahs değildir. 
- Muhtelif zamanlarda İstanbula ~e- sine ve bana birer telgraf göndererek Beni bu kadar büyük bir nezaketle 

len ecnebi trup1ardan hangisi en çok trupun fenni kısımlarile onur., idar! kı- kabul etmiş olan Bay Arditinin kıymetli 
rağbet kazandı ve niçin? sımlarile de benim iştigal etmemi rira vakitlerini aldığıma müteessir olduğum 

- Ecnebi trupl.ardan pek azı müstcs- etti. Bu talebi, evveıa 'l'ürk hükumetini, halde gene son bir sual sormaktan ken· 
na, hemen hepsinin halkın rağbetini saniyen senelerdenberi münasebette bu- dimi alamadım. 
ceLbettiğini söyliyebilirim. Bunlardan Iunduğum Komedi Fransezi memnun f' t- - Otuz seneye yakın bir zamandanbe· 
Fransız grupları hal"kı daha çok cezbetti, mek için kabul ettim. ri Türkiyede tiyatro ile iştlgal etmekte-
sebebi de ma!Um: Türkiyede en çok ko- _ Biletler pek pahah değil mi? siniz. Bazı hatırlarınızı söyler misiniz? 
nuşulan ecnebi lisanı fransızcadır. _ Evet ... Fakat hasılattan kimsenin Çok hassas bir mevzua temas etmişim 

Fransız komedi truplan arasında t'ie- menfaati yoktur. Bu, yalnız artistlerin gibi muhatabım ciddi bir tavır aldı: 
ranın, Brünonun, Aleksandrm, Pro- ve dekorların nakliye ücretlerinin bir - Hatıralar ... Bunların arasında çolt 
vostnun, Hüget Dülfonun sükseleri pek ı kısmını bile kapayamıyacaktır. Birkaq tat1ı1ıarı olduğu gibi pek acıları da ,·ar. 
büyük oldu. Sesil Sorelin piyeslerine o- temsile aid dekorların ancak iki vagonda Ta .. Sara Bernardan başlıyarak bugüne 
lan tehacüm harikulade idi; fakat, bütün getirilebileceğini nazarı itibara alırsanız kadar. Fakat bunları size hemen şimdi 
bunların üstüne çıkan ve hasılatı ümidin Paristen İstanbula kadar ne kadar büyük anlatmağa imkan yok. Biraz durup dü· 
fevkinde olan san'atkar trupu, Maribel masraflar yapıldığını takdir edersiniz. şünrneli, maziye dönmeli, gençleşmt'li-
ile Şarl Buayenin beraber oy_nadıkl~n Maarnafih, bEetlerin pahalı olmasına yim. 
kumpanya ol~u. O. z~man ~arı~el, 1

•
1k başka bir sebeb d'aha var: Binanın kü- _ Birkaç hatıra olsun hemen söyli) c-

defa olarak bır sesh fılın çevırmı~. ve Ts- çüklüğü ve bilet miktarının azlığı. .. E- mez misiniz? 
tanbu:ıda gösterilmişti. Bunu muteakıb ğer Şehir tiyatrosu büyük olsaydı, bitta- _ AlelB.cele bir iki kelime söylcmek
onun Şarl Buaye ile beraber, Ankarl bi bir veya iki balkonu, galerileri ve muh ten bir şey çıkmaz. Fransız trupunu kar~ 
Halkevinin resmi küşadında bulunduk- telif mevkileri olacak ve bi1etler de hf'r şılıyayım, artistlerle mülakatlar hazırla
tan sonra İstanbulda temsiller vermesi keseye elverişli olabilecekti. Yerler mah- yıp sizi onlarla görüştüreyim, ondan son
memlekette adeta artistik bir hadise ha- dud olunca bittabi fiatlar yüksek oluyor. ra size bazı tiyatro ha~ıralarımı anlat::ı.
lini almıştı, halk, Maribel ile Şarl Bua- _ Ecnebi truplara rağbet gösterilme- cağımı vadediyorum ve bu hatıraların 
yeyi görmek için saatlerce tiyatro kakpı- sinde başlıca sebebler nelerdir? karileri alakadar edeceğin0 eminim. 
sında bekliyor, galeri biletini a1an fa ir 
talebeler ve gençler, erkenden gelip yer- - Bunlar muhtelütir. Bir kısım halk Nazik muhatabımı daha fazla meşgul 
lerini alıyorlar, hatta öğle veya akşam yüksek san'atkarlann oyunJarile alaka- etmemek için kendisine teşekkür ederek 
yemekleri olarak bir sandoviçle iktifa dar olur ve sade bu ihtiyacını tatmin i- ayrıldım. 
ederek oyunları seyre koşuyorlardı. çin tanınmış artistleri görmeğe gider Komedi Fransez artistlerile yapacağım 

_ Ecnebi piyesleri arasında klasik'er Bazılarının aradığı ~ey, güzel bir mev- mülakaıtların birincisini ya•m yazac-ı-
mi, modernler mi daha çok seviliyor? zudur; kimisi bildiği bir lisam güzel ko- ğım, fakat sözüme nihayet vermeden hil-

- İkisi de ... Türkler arasında fran- nuşan kimseleri dinlemek için tiyatroya kumete bir temennide bulunmaktan k.m
sızcayı bir Fransız kadar iyi bilen ve pi- koşar, kimisi dekoru, tuvaletleri meralı dimi aıamıyorum: Komedi Fransez nr

yesin bütün inceliklerinı hakkile itl11ıyan eder. tistleri Ankaradaki temsillerinden sonra 
pek çok kimseler tamrım. Bunlardan bir Burada Bay Arditi sustu. Bir şey söy- Beruta gidecekler ve sonra Parise dön
çoğu hatta klasikleri ezberden bilirler ve lemek istediği halde söylemediğini anla- mek için tekrar İstanbuldan geçecekler
oyun oynanırken kelime~ kelime takib e- dım ve ısrar ettim. Gülürn.sedi. miş. O zaman, fırsattan istifade erlcrek, 
derler. Bunların arasında , modern Fran- - Düşündüğümü söylemekte bir mah- kendilerinden bir iki temsil ve bir tal.;'· 
sız operetlerindı-ki incelik)cr~. esprilP't'i zur yok: Her memlekette olduğu gibi bu- be matinesi rica etmek kabil değil midir~ 
bir Fransız kadar zevk ve lezzet'€ dinle- rada da bir kısım halk vardır ki böy1e * 
yı·p anlıyanlar da pek çoktur. meşhur artistleri görmeğe, sade gösteriş B dit! 

Tashih - Dünkü yazımızda ay Ar ye 
_ Önümüzdeki Cuma akşamından iti· yapmak maksadile gider. Bunlar ne ti- atfedilen sözler arasında yapılma.sı muta. 

haren Komedi Fransez tarafından İstan- yatro ile, ne san'atk!rla, ne mevzula, ne '!avvP.r tiyatronun (15000) kl~Ulk olması te. 
bulda ve Ankarada verilecek temsiller de dekorla meşgul olurlar. Gayelen ken- menn!s1 geçmişti. Bu rakamın blr sı!m !az. 

hakkında bazı izahat verir misiniz? dilerini gös~~e~ ~ ~l~~ ~~t~ ~-:_ı~ı:.:_. T~~h_:d~o.:_uz. 
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1 SÖNEMA:=I 

'' Hamlet,, filme çekiliyor 
A.merikada sinema kralı sıfatı ile yade- İ 

dilen meşhur prodüktör Adolph Zu~'>~ , 
Şekspirin tHamleh ilıi filme çckecegını 
geçenlerde bildirmiştir. 

,Hamlet. filminin emsalsiz ve kusur
suz bir eser olmasını arzu eden Adolp!'ıe 
ı ukor bu hususta bir senaryo yapılma-

.nı muhtelif milletlere mensub yedi se
t-aryocudan ta1-eb etmiştir. 
·· Prodüktörün maksadı Hamletin bu -
gün muhtelif memleketlerde ne suretle 
gösterilmesi l~zım geldiği hakkında b~r 
fikir edinmektir. 

Muhtelif milletlere mensub senaryo
cuların cHamleh filmi hakkındaki pro
jelerini aşağıya yazıyoruz: 

Al\1ERİKAN: 

Bir Amerikan senaryocusu evvelemir
de san'atkarlan seçmek ile işe başlama'k-
tadır . 

• Hamlet. rolü için: Gary Cooper, 
Tyrone Power veya ~rpheU~. ~o~ü için: 
Deanna Durbin, Polonıus rolu ıçın: A -
dolphe Menjou. 

Senaryosu şudur: Danimarka sarayın
da büyük bir gece müsameresi. Şa~l:ır, 
danslar, müzikhol numaraları, renklı pe
riler vesaire, eskirim numaraları. 

tNGİLİZ: 

1 
zuunu Freud nazariyesine uydurmak is
temektedir. 

Şekspir 

FR A..'N'SIZ: 

Fransız senaryocusu dahi işe san'at -
karların seçimi ile başlamaktadır. 

Hamlet rolü için : Charlcs Boycr, Op
helie rolü için: Corinne Luchairc, Polo • 
nius rolü için Raimu'yu münasib gör -
mektedir. 

Senaryo olarak da meşhur Fransız mu
harrirlerinden Jean Sarment'nin «Ham-

RUS: 

Rus senaryocusu «Hamlet» j modern 
bir dram olarak telakki eylemektedir. Bu 
senaryocuya göre bu filmin modern dt.?· 
kor ve elbiselerle oynanması icab eyle
mektedir. 

ZENCİ: 

mr zenci senaryocusuna göre Hamlet 
eserinin kahramanı olan Danimarka pren 
sinin zihniyetinin tam manasile zenci zih· 
niyetine uyduğu görülmektedir. Bund:ın 
dolayı başrolün bir zenci san'atkara ve -
rilmegi icab etmektedir. Bu senaryocuya 
göre mevzuun modernleştirilmesı laıım 
gelınektedir. 

JAPON: 

Japon senaryocusu «Hamlet> mevzuu· 
nu tamamile benimsemektedir. Bu senar
yocuya göre Japonlar tarafından beğe • 

rJ.lınesi için «Hamlet,, e pek az tadilat 
yapılması icab etmektedir. 

Adolphe Zukorun n eye karar vı>rece
ği henüz malum değildir. Fakat kendi 
bil<liği gibi hareket edeceği muhakkak ad 
dedilmektedir. 

letin izdivacı. eserinden ilham alınma - Her ne ise: Bu meşhttı· prodüktör ta -
İngiliz ,senaryocusu Şekspirin eserine 'sını tavsiye eylemektedir. rafından bu meşhur eserin filme çekil-

tamamile riayet eylemektedir. Hamlet pi- ALJ\IAN: imek üzere olduğu hakkındaki haberler 
yesinin muhaverelerini aynen ipka eyle- bütün dünya sinema muhitlerinde bü) ük 
meği tavsiye etmektedir. Alınan senaryıoousu cHamleh :mev - bir alaka uyandırmı~tır. 



Son Postaıım zabıta remam ı 43 

Nakleden: İbrahim Safa 

Te c s 
Dışand~. biraz uzakta bir araba dur- ısevkeden sen idin . .. Bir kör gibi senin 

du ve pek az sonra otelin zili çalındı. emirlerine tabi oluyordum. 
Müdüriyet odasıru temizlemekle me.ş- - Hayır ... O yaptıkların yalnız e
gul olan gar.son gözlerini uğuşturarak mirle yapılacak şeyler değildi. Senin 
kapıya koştu. Kapının ~tündeki anah- '> hususta kibiliyetin vardı. Bu bir isti
tarı çevirdi ve açıncaı karşısına siyah dad meselesi ... Hatttı seni tahrik eden 
gözlüğü ile Ta!ha bey çıktı. Garson bir para hır~ı da değildi: Arzu ve isti
hiirmctkarane geri çekildi. Talha bey dad ... Fikri.Asım ticarethancsindeki 
sert bir sesle: evrakı çalma-k hususunda gösterdiğin 

- İhya bey yattı mı? diye sordu. çeviklik. kurnazlık ... 
-- Evet efendim. bir saat kadar var. Sabriye heyecan içinde, küçük ma-
- Ya han•m. Sabriye hanım?. 43aya da,•anmıva mecbur olarak: 
- Yukarıda. depo odasında, çruna- - Bunlard·:m bahc;etme, beni lürum-

şırları yerleştiriyor. suz. yere muazzeb ediyorsun. Ben onla-
Bırdenbire garson. yakasına yapı~an nn hep!'ini unuttum. Aklıma geldiği 

iki demir pençenin emri altında. mü - zamnn na<-ıl yauabildi-Q-ime hayret edi
dür odasının yanındaki küçük ve boş vonım. Arltk ben o eski Sare olamam. 
istirahat odasına sürüklendi. Burası Geçti o ~ünler!. .. Eeer senin istediqini 
karanlıktı. Çenesine ve burnunun üs- vapsam ve tekrar sana dehalet etsem 
tüne nerederı, niçin geldiğini bilmediği emin ol ~i artık benden fstifade ede -
iıki demir yedi. Yere serildi. Talha bey; mezsin. Tekrar ed;vorum: Ben art·k 
onun ayaklarını ayıı'klarile itip içeriye eski ben deirllim ... Ko<:amı seviyorum: 
sokarak kapıyı çekti. ondmı avrılamam. 

Doğru yukarıya çıktı. Depo odasını Bütün ~olfukkanlıhema rainl"cn İs -
buldu. Yolda qdmseye rastgelmcdiği h:ık. hidiı>t ve asabiyetle dislerini 111 • 

için serbest ve rahatça. kapıyt vurmıya eırdatm?lt•an kendini alamadı. Tsr r 
füzum görmeden içeriye girdi. · Vt" tehcHdleri nara etmiyordu: . 

Halinde kat'i kararını vermiş. teca-1 .. - "Bun nla ber.;!her. dedi. ı:+t> i~ 
vü-:e ha:zırlanan adamların heyecanı 

1 

crundnr bana tekTar alıstın. Suphe ı 
vardı. Kapıyı kaoryarak Sabriyeyc tahkik icin noli~ telefon ederken S'""l; 

aoğru giderken gene kadın birdenbire ba'5tırdım. Telefonun yar m kaldı. F~
elindc1'i çamaşırları bıraktı ve: kııt rö .. iivorum k; l"ıeni h::ıber vermive 

- Ne jstivoMunuz? diye haykırdı. mnırn ııföm~in. ('-örsev<l'in simdive 
Bu çığlık İshnkı b;r Jahze şaşırttı: kadar pol\c;teki dcıstlar1m bir kere daha 
- Seninle konugnak istiyorum; son be~i te,•ıdf ~tmive tesebbüs ede .. l0 rdi 

defö <'lr,ırak •.. Fakat bağırmanın fayda. - Relanı errrec bulacaksın. Fakat 
sı olmadığını bilmeni ve saikin olmanı buna ben c:Pb0 h olmıvayım! 
isterdim. Görüvorsun ki kopardığın İ~h!!.1t. MPl'unan-e b"r tebessüMle 'lti 
çığlı~a kim'>e c~vab vermedi, bununla ad .. m 1ı h. Kanı ile lkadın1n aırac:ında idi. 
'beraber sann karc;-ı zorbalıX etmek nivc- - P.ı-ni bu moml~kı:?tte tevkif etmi
tindc de~ilirn. Sulhan anlaşa'Cağımıı.ı Ye muktedir olnrak kimse yoktu.-. Se
zamıederim. nir. b;ı_na karsı i 1imadm1 sarsan St"Jn hfı-

Sabriye biraz daha ~ükun bularak: d;-;e oklu: Pend:t~ vak'ası... Orada ba
- Scına; dedi. Son ı:-özümü söyledim. ~·1-lık '"" cln•:wı el;mizden alındı. Fakllt 

Bnşlrn sözüm yoktur. Kocamı ve evimi bu karlar büvt'k maceralara atılanfo"1 " 
seviyorum. arad hir tehlike atlatmamak kabil 

- J .aftır bunlar Sare... Senin ne mi! ~en ~en netieeyi kale almıyarak 
derece mahir bir iSÇi. ne soğukkanlı. ne hütiln maceralaMnızın yalnız bir 5af -
a~.şin b r yankesici v~ hrrsız old\tğumı. hasına bnkıvorsun? Saıi de kendi.mi de 

- Sus, sus divorurn. Ben senin bil- 'lrurtnrmadnr. !"''? 

U.iğin kadın devilim artık ... Beni o yola 

Zigfrid hattı 1 
(Ba~tarafı 1 inci sayfada) 1 (Bastarafı l inci sayfada) 

Filhakika, !bu akşam Alman radyosu, Almanyada İ?lfial 

Zigfrid hattının ileri istihkamlarının he-1 Paru '>8 (A.A.) - Diplomasi mehaffü, 
nüz inşa edilmekte oldu~unu ve düşman şu beyanatta bulunmaktadır: 
ateşinin tehdidi altında çalışan amelenin İngiliz donanmasının Şimal denizin • 
büyük güçlüklerle karşılaştığını, hatta ha deki son faa\iyetl<>ri, Alman gazetekrin
yatlarını tehlikeye koymak mecburiye • de infialli mütalealar scrdedilmesıne se
ündc bulunduk1arını beyan etmiştir. bebiyet vermiştir. Alman gazeteleri, bu 

Askeri mahfeller, bu şartlar altında faaliyetlerin müessiriyetini kabul etmek-

Zigfrid hattına ne kadar güvenilebileceği 

sualini irad etmektedirler. 

Vells ff 3vyorka vardı ve buton 
'\ua!leri ceva~sız bırakh 

<Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Sumner Wells Avrupada görüştüğü 

"yetlcr hakkında beyanatta bulun -

maktan kat'iyen imtina etmiş ve A vru -

i)ayn gitmek niyetinde olmadığını söy -

leıniştir. Seya'tıati neticesinden memnun 
olmadığını bildiren bir Hoıanda haberi 

hakkında sorulan suale Wells şu cevabı 
vermiştir: Lahayc 200 mili mütecavl7. 

mesafeden geçtim. Labayeliler bunu ne
reden çıkardılar? 

te ve geçenlerdeki iddiaları hllafm .. C'la

rak Şim:ıl denizinde hakimiyetın Alman-
yaya aid olmadığını tec:lim ey1emek mec
buriyetinde bulunmaktadırfor. Şim.:!i 

müttefiklerin Almanyanm bahri müna -
kalatı için bitaraf sulan iltica nuntakn~1 
olarak kullanmasına marn olmak için e -
nerji ıle hareket edecekleri aşikar suret
te görünmektedir. 

· d:s and sivil 
itaatsiz ·k 

Bombcıy 28 (A.A.) - Royter bildiri -
yor: 

Gandi, sahibi bulunduğu Lnnijruı gn
zetesinde yazdığı bir makalede, mukad
des dava uğrunda hapsedilmcğe amade 

Mart 29 

H riciye Vekilimizin 
İngiliz gazetelerinde 

çı !<an beyanatr 

T opyekUn harb 
(IJaştarafı 1 inci sayfada) dalı bir nisbet dahilinde İtalya taratınıfalt 

hakka riayeti ve barışın muhafazasını te- tekrar tesis edilemlyecekt1r. 
rnin eden beynelmilel bir nizamın tekrar Fransız matbuabnm uqriyab 

(Ba.'?tarafı 1 inci sayfada) kurulması işi devam ettiği müddetçe her Parls 28 ( A.A.) - Franm matbuatını• 
kınşarkta bir mcsole çık:ırmadan evvel sahadaki icraat birliklerini idame ey • menuub:ı.h.s ett.iği en mühim mesele eımal 
iki defadan ziyade düc:ünmeğe mecbur ahh-d d 1 ( ) denlı:indekl İngllts faallyetıdlr. :ı lemeyi ta u e e.r er. a.a. oenvre diyor tt: 
kalacaklardır. D-ladye konseyde bulunamadı ingllh bahrl11 MZaretlnln sta .. errack ft 

Tes'~mattaki bu sürat Türkiye hükn • p . 28 (A.A.) _Harbi n rı Da- Kattegat'ı kontrol 1çln aldı~ tedbirler Al .. 
metini çok memnun ediyor. arıs ye azı manyada şiddetli bir infial uyandırmıştır. 

Bugün Türkiyenin Hariciye Vekili o - ladye, geçenlerde attan düştüğü ve he - Alman matbuatının sıkıntılı ne§t'lyatı ve Bet 
lan, sabık Adliye Vekili Şükrü Saracoğ • nüz iyi!eşmediği. için bugün Londrada linin re.sını mebaflllnde hUtüm süren müo
lu da bu memnuniyeti bana bizzat ifade toplanan yüksek harb konseyine ~c;tirak fan hayreti mezkOr tedbirlerin enternas;o. 

edememiştir. na.ı Alman UcareUne vahim b)r darbe indlt~ 
etmiştir. Başv..:1-11 Pnul Reynaud saat 18,50 de ~nl dolayıslle itiraf mahlyet.tndedlr. 

Kendi~l beni bu sabah kabul etti. Tiir· ~ 
it.iyeye Fransız ve lngifrı malzemesinin Londradan dönerek Champetier de Rib3 Emniyet kilidi 
gelmesi haberi mühimdir. Zira; Sar:ıcoğ- ile birlikte hariciye nezaretıne gitmi~tir. Exce.la1or §ÖYie yazıyor: 

S fi J • , t Naru1ck den Danimarka boPz!anııa tadat 
lunun da işaret ettiği gibi. Tilrkiye coğ- e r en c avc inen Almanyaya ald demir madeni yüklü vı 
rafi ve siyasi bakımdan Balkan devlet - Lomira 28 - Salahiyetli .mehafilde purlar Norveç tara sulannda muhafaza ~ 
terinin belkemiğidir. söylendiğine göre hariciye nazın, İngil • tındadır. Çilnkil bu gemiler Norveçln eda .. 

İngiltere ve Fransar.m Türkiyeye kıtr- terenin Ankara buyilıt elçisile Atina, hlU geçidi• dlyo anılan devamlı koylarla vt 

k · d "d" d' d B"kr B ı ad Sofva Budape te elçı- adalarla mestur bulunan kısmen içl~deıı şı hare etlerı yerin e mı ır ıye sor u - u eş, e gr , .. • • Ş geçmekte ve bu suretle İngl11z kontrolün • 
ğum vakit, Bay Saracoğ!u gülümsedi: lerini kendisile muzakerede bulunmak den kurtulmaktadır. Fakat Alman gemılerl 

- Evet, dedi. Fransa ve lngi1terenin 
1 
üzere Londraya çağırmıştır. Linde.sneess :burnuna gelince açık d!nlu çık 

b;ze gösterdiği yardımdan çok memnu -1 Büyük e'çi ve elçiler Nisan iptidasında mak mecburiyetinde bulunuyorlar. işte İn· 

nuz. Silıih teslimatına gelince, bu i1<i Londraya muvasalat edeceklerdir. Diğe!' glllz denlz:ııl tılanbve d~~: bege~llerlktA!ır 
l k t d h b:i ıd kı h ld f t ·ıt · R b'· "k 1 ·..: man Yapur annı u no eme e • meme e e ar e o u arı a e tes- tara tan ngı er:n:~ .oma. uyu e çı:..ı Bu suretle ablukaya bir emniyet kllld1 1rn _ 

limat şayanı dikkat bir intizamla ynp~ • Sir Percy Lorraın ın de Nısanda Lon • nulmu,ıı Glmalttadır. 
maktadır. Kuvvetli bir donanmanız oldu- draya muvasalatı beklenmektedir. Bü - M"tt fikl ·· il 

. _ u e er enerıı e ğu göriilüvor. Evet, gerçı arada bir ge • vük elçinin kısa bir ınezumyet aldığı soy- h k .
1 miler gecfkivor. Fakat hazan da znma • İeniyor. are ete geçti er 

ı 1. 1 B" · l• k d Journal şöyle dlyor: nı.ndan evve ge ıyor ar. tZl a a a ar Lord Halif aks Sovyet sefirile 
ih ki p d · ı · Almnn rüesası şimdi derin blr endişe duy. 

eden c· et şu • gem er aıma ge ıyor~ sıörüştü maktadır. İnglllz denizaltılarının Almanya. 

Jnr. Londra 28 (A.A.) - Times gazetE'si nın :lneçten getlrdlğl demir hamulelerln• 
Kendisine sordum: S tI . Londra elçisi Maiskinin dün Jauıı son zamanlarda gösterdiği hareket AI. 

• h" ö ovye enn . . .. man nazırlarını dilşündürmeğe başlamış • 
- Alınanların silah ve mü ımmat g n hariciye nazın Lord Halüaksla bır mu - tır. Alman!ar mütteflklerln gösterdıcı bo 

derm~ğe dai: ya~tıkları v; ~erine getir: Hlkat yaptığını haber vermektedir. denlz harekeUnin manasında yazılamazlar. 
mek ıstemediklerı mukave eyı ele alalım. Bu mülakat, Finlandiya harbind:;n Almanlar pekAJA blllyorlar kl Altmark va • 
Eğer Almanların tesHmntı normal vaziyet 1 sonraki İngiliz _ Rus gergin'iğındenberi punı Md!sts!ndenberl İngfilz noktni naza. 
te gitseydi, size onların göndermiş ola - ilk yapılan mülakattır. Bu ziyaretin nsıl n değlşmem!ştlr. Tekrar ~delim. Almanlar 
caklan kadar malzeme gönderiyor mu - b b" h h ld İn ·ıw · ·k· So , t lıa.ynle kap:lmıyorlar. Muttenklerln ender 

'> se e ı er a e gı erın ı 1 v~ e gö:rü!miiş blr enerJl De hareket edeceklerini 
yuz. vapurunu tevkif etmiş olmalarıdır. Pa - blllyorlar. 

Bay Saracoğ
1

u benim bu sualim kar - sif;k denizinde tevkü edilen Sovyet ge- B ı· "h" k 1 k 
da ha t d.. ·· tü' s aı· · t k . . er ın mu ım ara r ar verece şısın yre e uşmuş . u uru c • misi Selenga idi. Bu genıı antımuon. ka-

İşte bunun içlndJr k1 Almanlar da hare.. 
rar ettim: lay ve volfram yüklü bulunuyordu. Ha- kete hazırlanıyorlar. Almanlann Norveçi Al-

- Onların gönderouş olacakları kadAr 1 mulcsini A '1nanyaya götürdüğü kanaaUl.! man gmn!:erinl hlmaye için tedbirler almak 
mı? dedi. Fakat daha ziyade.. Şimdi biz, Hongkonga sevkedilmlştü-. Diğer vapur hu.msundn tneylk etmeleri muhtemeldir. 
Almanyadan alımımız imkanı olan mik - Amerika bakın yüklü Vladimir Main - Fakat Almanya bu teşebbüslerin fille'! mu
tru-dan dnha çok İngılterı.? ve Fransadan kO\'skidir. Bu da ayni sebeblc Hongkon- va.Hak olacağına pek inanmadığı fçi!l Ingt -
alı oruz. Fakat şunu da ur.utmayınız ld k ··ru ··ım·· tür l1z donanmasının ağır tazyikinden vatlı 

Y . a .go nı uş · ç0k seemeden kurtulmak çarelerini araştır. 
Alman mukavele.si birkaç senedenben Sovyet hüklımeti bu gemilerin Sovyet dığı rınla,.ııııJıyor. İnt1baımız şudur ı..1. Alman. 
mer'iyet mevkiindeycli. Bu suretle bu - devletine aid olduğunu bu itibnrln hu - lar yalnız şimal memleketlerine kar$! d'lğ
gün İngiltere ve Frnnsadan aldıklarımıza susi şahıslara aid vapurlardan daha baş- rudan doğruya mukabele bllm1sII düşüz: • 
fnydnlı bir ila\•e te kil edecek nisbette Alıl k'a türlü muameleye tıibi tutulmaSt kab mekte kalınıyorlar. Şimal denlzlnde de Bal-

G.. . . tıkta .seyrisefalnlerlnln emniyet.! tçl!l hnsusf man malzemesi almış bulunuyoruz... ~ ettiğıni ve ha.mulelerınin Sovyet arazi - tay,,..re !llolan tekilini de d 
1 

dJ 
1 - ki Türk" • · · l dad " ı i..fı ~- ş erp § e yor ar. ruyorsunuz tyenın ışı yo un ır. sinden dışarı çılanıyacağıru soy em~wr. Berllnde ecık mllhlm kararların orertleceğinl 

Bay Saracoğla, görüştüğüm diğer ma- Ru"ya eski siyasetine mi dö,i:yor haber nlmaktayıx. 
hiın şahsiyetlerle ayni fikirde olarak, har Fakat Times gazetesi, gemiler mesel~- -------
bin Balk:ınlara veya Yakınşarka sirayet sinin, mülakatın bir kısmım teşkil ettiği- Rakıdan sonra bir kilo 
etmesi ihtimaline inannuyoc. Fakat bu ni söylemektedir. Q3ZJZQvl İÇ8R sarhoş 
tahminini cbe1li olmaz!~ kaydile de va - Rusya, geçen sene kendisine çok fay· 
sıramağı unutmuyor. Sonra da temin eden an'anevi sivascU, Avrupa (B:ıştarafı 1 inci sayfada) 

- İnsan, herhangi bir vaziyete karşı da iki taraf ara~ında mü;azenede dur _ Galatada Döşemeci sokağında otu 
ha7.trlıkl_ı b~lun~alıdı!', dıyor. Hiç şü_p - mak olduğu h:ılde, harici münasebatının, ran seyyar satıcı Kevork adındaki bı 
hesiz Türkıye, bır harb çıkarmak ıçin Almanyaya münhasır kaldığını görmekle adam, dün öğleden itibaren geç vak
kcndl hes.ıbına hiç bir tahrikte buluna- eza içindedir. te katla,. kafayı tütsülemiş ve fakat bti 

c:ık değildir. Finlandiya iharıbi bittiğinden, Rusya nu da kafi_ bulmı~rak iyice sarho: ol 
Bay Saracoğlu, Balkan devletlcr;ndcn Avrunava değer vermek istemekte ve şi-j1;1ak ~rzusik 1 kilo kadar da gaz ya. 

herhangi binnin Almanlara, Ruslara \it>· ald ki a ralardan vazge'""rek, sade- gmı son ka-tresine kadar içmiştir. Fa . 
• ah d ~ - b" ı m e m ce ~- k t akını - · • il b .~ ya ltalyanlara, y u uçune ırden, .:-u ce ted:ıfüt ileri karakollarla iktifa ettiği a r n uzenne ıç en u gaz ya5 , 

memleketler Balkan1.arı aralarında tak - iddiaslnda bu'unmaktadır. Kıevorku dehşetli sancılar içerisinde 
dme karar verecek olurlarsa, boyun eğ- T!;res gazetesi, Molotofun Bedine ı;e- kıvran.dırmış, sarhoş ne yapt1ğın1 bil· 
mesi imkaıu olmadığı fikrini teyid ede- leceğini üm.id eden Ribentropa, Stalin ta- mez bır halde coostla.r, ben yanıyo . 
rek diyar ki: rafından ağır muamele yapıldığını mcv- rum. imdad• diye haykırarak evindeı 

- Böyle bir teşebbüs, harb demektir. zuubahs ediyOT. Moslmva, Qç taraflı pakt fırl~~~ ve kaldırımlara serilmiştir 
Ve bu mmtakadn bir harb çıkarsa, asla projesi hakkında sükutu muhafaza ve Derhal işe vazıyed eden zabıta K e . 
mevzii kalmaz. Bize geline"', kendi emni- memleketi idare etmek fi?.ere Rusyaya vorku imdadı sıhht ile Sürpa~ob has • 
yet ve i<rtiklnlimizi müd<ıfaaya azmetmi- müteha"sıslnr yollamak hususundaki Al- tanesine kaldırmış. ihastaneae Ke 
şız. Ayni zamanda !ogıltcre ve Fronsaya man teklifini kabulden fmti.nn etmekte- vorkun midesi y.ıkanarak sıhhi vazJ 
ve Balkan müttefiklerimize tnahhıidle • yeti düzeltilmiştir. 
rimizl titizlikle ifa crl0ccği7., bunda te - dir. 
rcddiide malıa, voktur. Londra 23 (A.A.l - Sovyetlerln Londra 

. . ~. . . . elr.isl Malo::Jı-J'nln Lord Hallfax'ı ziyareti Sov 
Türkiye Haricıye Vekil~nl? sordum._ yet mchafillnde teytd edilmektedir. 
_ Eğer Rusya lranı istıla ederse Tur- "T ku h b 

kiye ne yapnr? İttıfak ordulannın pek ya opye n ar " 
km rnıntnkalarda claltmda bulunduğu- Londra 28 CA.A.> - Tesllhat .na.mı bu ak-

- . . şam sövledlğl bir nutukta ezcümle demiştir 
nu <likkate alarak Rusvanın boyle hır :s-, . · 
tilayı göze alacal!ı 7. Pnedilmezrn de. bey kl. ld ~ k .,...,. ._ __ , 

' . _ . . D::ı.vamızın h:ı.klı o u6 una. a .. ,,~n rwuu.. 
Je bir şey yaptığı ta cdırcfo, Türkıyen.n iz. BUtün ı-uvvetıerimlzi terazinin kefesine 
harekf:'ti ne olur? koymağa Amadeyiz ve kahraman mUt.tefilt

ım.e karşı Bny Saracoğlunun, ıertrnlı: Frar...sızlar gibi biz de kencllmlze bü.. 
ı dan b.ü "k di ı tün ınnnasile ve bütiln netlcelerlle topyekUn 

vuka~. ar yu . p o - hıı.rtl g:ıye edlnmtş bulumıyonız. Almanyn. 
111 gosterecck mahıycttey • mulıns~ra eclllmişUr. 

Beş saat içinde, beş 
tayyare düşürüldü 

Londra 28 (AA.) - Dün 5 saatten kı
sa bir zaman zarfında düşmanın en aıı 5 
tayyaresi düşürü1ınüş olup, diğer iki düş
man tayyaresinin de harb harici bırakıl
mış olduğu tahmin edilmektedir. 

İngilizlerin yalnız Hurricane adındaki 
bir tayyaresi düşmüştür. 

------------
lngiliz kumpanyaları harb 
sigort~sı primini indirdiler 

We'ls, sorulan büt-:in sualleri cevabsız bulunan biitün kongre taraftarlarına, pa- ~ 

dedi kı: İ:halb.t kesllmtş, ihracatı IBe komşu mcm. 
ile çok iyi münasebette ol- ıekeUere olanı mfi3tesnıı olmak üz re as~a
bulunduÇum iki komşu a - rlye 1ndlrllm1ştlr. Ham madde sto ... ları tU -

kenınektedir ve bu stoklar ne e b r n!s
bet dahilinde Rusya tarafından, e de fay. 

Londra 28 (A.A.) - İngiliz sigortacı
ları, Amerika ile Avrupa arasında işliyen 
bitarnf gemilerin harb sigortası priminin 
bugünden i i.baren yüzde yirmi beş in -
dirBmiş olduğunu bildirmekted\r. 

btrakmıştır. (a.a.) sif mukavemet hareketine kaydedilme - r. .,-la c bir ihtimali düşünmeğe ~ 
lerini tavsiye etmektedir. beb v ktur. 

Wells ~u~velt .ile göriiş~ü Gandinın bu emri, s!vil itaatsizliğin Kendls ,. b~ka bir sual so dum: sadile ne bir temruı, ne bir müzakerede 
Londrn 2 (Hususı) - Bugün Va- başlangıcı te1akki edilmektedir. _ Gec n Tt !:"lnievvcldc bJXakılan bulunulmuştur. 

şingtcna dönmüş olan Ammk:ı harici- ........................................... -................. . rüş:nel,.,..in,. yeniden baş- Saracoğlu, İtalya ile Türkiye münase- ------------- ---, 
·· t W 11 n- Sa · 1 Ru" - T rk ld ğ ·· 1 d' 1t 1 (23 N'sa Çocuk bayramıl ~e mu.s esarı e 5

' .ı:x:yaz raya gı- Çocuk milletin en kıymeHi ıanm k ihtirrınl dah' !nele midir? batının normal 0 ~ ~um soy e •. sı ya- ' n -
<terek derhal Ruzvelt tarafından ka - hazinesidir~ Bu dnfa ~ acoğlunun cevabı kat'i idi: nın bir Rus tec:avU:U halınde dRusJarka 23 Nis:ı.n Çocuk bayramı ııe Çocuk 

" ı ymak · Tü k1y ye yar ım te .bartası çocı;klarm yalnız eğlenme.o;! için b~•I ~dılmiştir. Yoksu. klm.sesz yaVTulann .ııa~lt ına _ Bu nok .... aya gclirıc., Moskovadan karşı 0 ıçm r ·. . hlm d d t 
1 

k 
.... ı.:. •• d h be 1 k lli a de~ıı en mu yur :ıvnsının ala -

We1ls, Avrupadaki temaslarl hakkın ertşebllmek için yüda Bir Llra verer~ • ayrıldığımdanb i va ·y te hiç bir de - lif ettığıne r a r ez:ın < u ~en • kukuna hi7mct maksadlle tesis edilmiş. 
• ı..-~ !lyc olm:ınız1 Çocuk Esirgeme Kuru:nu 0 d b · i sı'ISıZ> olduğunu iluve ettı öa Cümhurreisine etraflı ızau<:M. vennış ğişiklik 01maını.ş.tu-. z"Unan an C'rı s - · ttr. 

tir. ~ .. n& c_ııer. yasi mahiyette bir an m:ı yapmak m3k Bu sözlerle mülakatımız ııona erili.> 

... ................................................... ·-····· 
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Zayıf ambalaj BAYBARS 
Çeolttıt: Hasan Afi Btl& 

ŞiJndi in&anların ahlikmda iyilile di. Gözünde gözlük oluşuna r~en hı' ' - Biliyor muauıuz. dedi, pdi ne ~ 
doğru buyük bır değışiklik var. ıe munener bir adama bemeanJOrda- du! Adamın biri bana l'Ü§vet teklif etti. 
G~erde tey~m ırıpe 19bl•mf1 G.ıiba binz Jni1obc1L belki de ,a.le- 'Acele edip te puaları iade ettijime ade

Jtıaa Wr zaman .sonra da ö1ıdi. J'abt ili- rinde trabolll ftl'dl ft1Üud pıerlDi ta pişman oldum. Yoksa mükerıuaet b:r 

'Y--= Ha Adnan Gis 

Baybarsın mektubu 
ıntindtıı evvel, arta bl.:M ..,.-,.. bafuJsrlDdm r'de-elr ıçm pik tak- mefhud cürüm yapmak imkan. vardı. _ YanıJnu . . 
llın, Uy\ine, akrabalarma ıaa lll'f!mır 1D1fU. Maamafih belki • be adam bir Fakat artık geçti. fsbat fmkanı yok. olacak, Wz yor~. yanındaki ye&enın - Vallahi hiç hatırlıuw31Qrum. 
ili V•yet eW. paik &iribaDııla çalııpjwdll. ÇiDICi - Vah nh, dedL cidden yazıt olmuş. DHlf &maiyeli ltoca deli'-h _,. - Ya siz Yalvaç? Yeğenim Nftm8. 

İ§te teyzem bu 'l8liyetini yerme ıe- pıük fabribsmda çat ...... b ' :• • Gözliikfit adam, fena halde maheub · . tiai laerMWe t...+nız. 
tirJnek icab etti. Efyalanaı pncbldara birer pıü verirlerdi. olmuş bir vazi)'ette sandıklan baskii~ dır~ ..ıtw., 0 da Mr ı.m.;. - ilmi ._.mı sulianım, bndilem. 
)'erleftirdik w tıme WJ"mek bere Jiik lfte sıra bu p'iiJrli ..._. teiinc:e, e. den indirdi. Ambalajlanm takviye ettir- m: ır!:. ı::JCll'· • '* .. Mwetiııı vaıc.W. 
istasyonuna plclik. bukiile yaklqtı. Butülüa imrine alta di ve gerisin geriye g~ne basküle gettrdf.. k~ •-ı.a......- 7ld " pa~ &lz6- ...... ve 1'a.yman kendilerini ta. 

İataayonda fOYle bir manzara ıfizime sandık yerleştirdi. Ba aırada beaim eşya'ann ...ı.ı --~timdi bir hinmclar kar- ·-·u'tlttan plen bu mağrur gent1e 
çarptı, Sev&edilecek u,ajlan byıcl Ye l°4YaJln tartan w pndıklara lııir da baJ)a biraz zayıf libt liiı iııııctü. ajı 'ısı;! • aiael ~ bir ... !1e yakut aynı binada a~ 
kabu) eden bir kuJila.e.. tabii Jmliib9i1l p atbktm IOGft: Tartılma aınua be.nim lan ilime- - mkia ve JDUteftzı .oı. larda. 
•nünde sıra bekliyen bir sürii kasan" - Ambelajlan zayıf. dedi. bunlar den önee oolan aldtm ve '::erli adamm ::ı:ı fıtnıt!Rmda mevmd. ~~ l'atihüGdin eskiden hiç eh~ 

Ben tarafta binlerce kiloluk ağırlılı böyle gidemez! Geri alınız!. yanma yaklaşarak, her Uttimale kup etmekte = Z°:: ;ıe iDtibô ':~ 1etemJe §imdi fa:ıda aJAhıdlıf 
iartalaüecek tadar büyük bir bukiil. Bu sözleri ifi1m plükli adtmın cam bir~ çivi çaknumm riea ettim. o be. dam, eW ._ Ba · ncaman a- ıöriinii.yordu. 

Ba&tulün yanında da eşyaları tartan fena halde sıkıldı. Şimendifer memuru- den sekiz ru~'ıe para istedi. 
1 -~ - ...=, mektu~a P- . - Size tebşir edeyim ki - dedi - ,..._ 

bir §llllendifer memuru.. na küfretmeğe baş'.adı: Bu hale bayağı içerledim: t,M:~ , jestle llükümda- ~ Necme~. n benim iç.ili pek kıymeıQI 
!§yayı tartan memurun çok sempatik - Sen bunları ne hakla geri çeviri- - Yaiw, dedim, ŞWWD furamada aç ra _ Y«>kta -::bb . bır mevkie namıeddir. 

bır 1izi var& Her .halilldm, iyi bir lif yorsan? Bunlar benim defil, devletin çivi ç•kecaksın, tekiz rahle iıt-nele ır tesad"f ttik ~ intı ~~ir Baybarsa Ankbofa Dıyıldanm ısırdı. ~ 
•daau akluiu beHi aiaJasda: llaanl• mahdır, gözltik fabrilrasmın malıdır. Ya- tanmtyor muswı?. u e · zevcesııu ~et ~ıa- Gerk hitimi bir tanecik kızını cılız .. 
~ Plbuk çabuk söyliiyar, süratle defte- ni .senin anhyacagm bunlll!' beyliktir. Adam beni bir kenara çekerek mah- :: mektubla beraber nezdinıze ıon· hilekar yetenine verme\. istiyordu. 
?iııe ka~•. kapa ıös maıecta eti- Ben şimdi ba andıktan ne yapacapn~ Tem mr eda ile: . · - Cenabıhak mes'ud etsin sultanım. 
ketleri Jap&fbt"ıym w Jimn plen tza- BunJan geri götizrmek için f!ll aşalı yiiE _ Hakhlm arkadq, dedi, beA tek ba- ki Fat~üd~~ttubu 1llarak yanında- Faühüddin yetenine sordu: 
batı~ nıble ]izim .. şimdi bu kadll!' lrir perayı şuna olsa dun bun . _ vezıre ~e • . - Zeyneb nasıl Necmettin? 

Ortalıkta tıs bile yoktu. Sadece :mıe- nerede bulabilirim!.. Cevaı. ft!' bana yapar~ Fakat -~g ~ı;; ute ~edeye d~ saf-:--=~~ces~ kı~ mi- - Ben de §imdi yanından geliyorum 
ln111Un mibmek seli du~du: bakaynrı!. •- e ım nım or- U'ır. n: 1 gorunenızbu1'u- mltamm. Haındolsun iyidir. Yeni mı.. 

- Kuk.. JUZ yirmi.. elli ... lndirin'z! Eşya'vı tartan memur t!llerilli iki ,.. :lııarı_m vaı: .. paranın yarısını şu kaz .su- .susta temin edin. Peki .siz burada kalmı- firimizle Priil\iyor. 
]t .. 1.1 ___ 

1 
~~c:.-A-:~ ... ...._. bu ta- kaJd---1-. ıımendifer memurunıa vermek mec- yacak DUBlllJZ! Sarayım smn gı"bi falıı· _ Oh' Çek ı'yı' Barı' bız' de b f•---

---..u: ... ~&&-· · · ~..., nma lfllnm. buriyetinde im. km · · · u ~ 
rafta ct..a, tile yma geç!. - Nereden bulacağım ben ne ı.ıe- . Y adamlara dauna af!kttr. tan istifade ederek misafirimize hO§ ıeJ. 

Ba anıda, a<>nmö• şimendif.?r me- yirn! dedi. H~~if ~~nu EÖ!leyince_ ben yavq, ya· Ankbola yerlere bdat- eğilerek ôziir m. diyelim. Delikanlılar! Siz de bentm 
lllıınmm m bulıasiyeti daka ilqti.. ;ş • Gözlükfö adam, ya gözlerinin iyi t*- vaş ışın ıçinde donen dalavereyı anlama- diJedi= • - • misafirimsiniz, artık odalarınıza çektJa. 
.ııa__ 1 -·...1- da .._kalide haıt.A .. d -1.....1 - :ı:.ıc _, la başlamıştım~ - btifatınıza tefekJriirler ederiz. Ne ~ilirsiniz... 
-wu o u9__. - J.ll:'Y , mıevışm en, v"".Ycu•U'Q gMru csnu.-anD Dem . . . k ki b .. ır- lradar 
biraz da lüzumundan fazla, nizama. ka- taığu:lamnasmdan, memurun bu jestilli - ek ki. dedım, mz paranın yan- ~ u .... ~ güne gene le~ Arık.boja ve Nayman mltanı etekllye-
nuna ria~ Bemea hemen her ıKi başka manaya aldı. Çoktandır umrtuJmuş smı şu eşya~ tartan memura veriyor- timize de;am etmek ~buTıyetin~eıyn. rek Çlkblar. i'atihüddiu de yelenile b~ 
ld§ide veyahud her üç kqide bir. eşvala- bir adetı hattr?adı. J:llerini eeMne IOb- sunuz, değil mı? "= n!mbır .!ile: aoylefl!im, birbç lflrte doj;ruca harem dairesıne ~eçti. Kı· 
n kabul etmekten istinkif ediyordu Me- rak sekiz ruble çıbrdı 'le INmlan şimen- Sırnm ele verdilf için herifin biraz l'Dl E ~~nny . · . . zının odas11adan ıes1er geliyordu. Kapın 
Beli sandığın ambalajmda ufactk bir difer JDelRlB'11na vesmek istedi. canı sıkıldı. Bin dereden su getirmefe, =. mn ,erme getirmek vuıfe- aralıyarak: 
noban olııa, veyahud eşya denklıeri:ndeıt Bu vaziyet bqmnda qyalan 'tart- aylıkların azlığından, hayllt pahahhim- m~dır ~~ bpmnd - Kızım Zeyneb - diye seslendı - eler 
l>irtntn ipi biraz ~k &olunsa, o der- ~a megul olan memw kipleft' bin- dan filin bahsetmeğe baf'adı. u " " 

1111 
a tısa ~ muhterem misafirimi"? müsaade ederse 

hal bu gftri eşya'an ~çnınyont.. reli: Eşyaları baskülün üzerine koyara!t ıu.. sol~ JÜZlÜ fakat ~ytan bak~ılı b>r yeğenimle kendilerine hoş geldin deme-
E§yalannm ambalajlarında bu gibi .. - Bu ne deınek? c:tiJe uylurdı .. .mn bti.sbüıün sağlam bir hal'! gelen amba- genç .gozuktü. Patihaddin ona hıtab e- ye geldik. 

l'IZalar çıkanlar, derhal .ferylld ve figma bu hareketini nasıl 'bir manaya almalı:' .. lajımı ~ ka,ulchmı. derek. . . İçeride telaşlı bir hareket oldu. 
~lar, iflennm ıert kalacağmdan Dört gözlü bu düpedüz riipet dejil de Eşyalarımı tartan memur ise, euaJar- - Gel N~mettın - dedı - dostumuz Güzel bir genç kız kaınya çıktı: 
endifeye ctiifiiyorJardL ned'r?. dan ziyade bana bir göz atarak: Baybarstan ~ me~tub aldık. . - Bir saniye müsaad~ buyurunuz~ 
Fakat~ tartan memur buna da Gözl\ildi adçı. Jçtıiı .. tiıı ~- - Bu eşyalar gitmez, dedi, ambalajla- -:- Öyle mı M~ık bazretıerı? Demek lik 'hazretleri! Emire başını örtüy?r. 

Jabyıd talnuyorda: tlllllb6 -....ı , dr 1' ~ tehlikeyi atlatmı§ ar. Zevneb. 
-Vatandqlar, di ordu, bayle alı'ayıp - Ben paralan W o1aun ıllJle rbh -Amm.-1...,. f '? .._.._., - 1 He90.z mektubu okumadım. Bak Gsk ~ 1* ı.ecit la& 

~acağınıza, eşyanwn .ambalajını sağ- den Ç1-lfardım dedi. l:ıfwlanmı basldll- eli ..-ıajlanlll tabi,. etlb'dma... Nah ~:" y.:a esti Jnu1ıafıztanmtt.m ~ ..uıMa q... 'dcudil miqaa 
lanııattmnız! Bakma §Urada. elinde çe- den inctiriadye bllar pM'IMnma iliz ta- fU ai keserJi adama Soluk tanıcfm mı? denm tfpa CiWi Mı- sam ~ bdas 
kiç ve çiviler olduğu halde birisi gezinıp tasma dlft. anllrı llize +F !'k istedim. Memur: lstihf ~z~e~ç fkf ukad• pnr nailt w ,a.o '* mil:a.yatib: af.bi ıüze1. 
duruyor. Ona ba§ vurunuz da. sandığını- G&ı'ıiklü adaa mıe siyli~ adeti - Alt panion. pardo-. mye özür clUe- ft 

8 ı. SmÇUI n lnlmral obnw nlJnen mı,,. 
28 bir iki çivi vuru versin, yahud fazla- S8$1nn..U .. amit .aıuk. IMltllllZ ~ ~ JDeie mıhııdı... Affedersinizt.. Evet •1- Gilmiyonım zannetmeylıııılz!o. liyM lfiala'I ve ~ 11,ah. kalkık bt-
dan bir ıp daha sarıver ın!. Sonra da, ler ~~ dunıvardll. Kamına ru, p.mdi ambalajınız ıaJlam.. fakat Memur, hiç ist finı bozmıyarat: lan yüzüne esrarlı bfr mana veriyor. 
hakkınız kaybolmasın diye, sıra bekle- odun vuru m. coktan tazı idi. biraz önce zayıftı da.. bu benim göıilm- - Atfinizi da ederim. dedi, pardon.. Dar lııtr çepbm sıklftmbnıt hafif ,.. 
!neden bana geliniz!. Eşyalarınızı hemen ş;tnendifer J11e1nunı: den kaçmaz!. Fakat artı& mesele yok" panron Mıyinc:ıe mn ..ıar du.rur. vaırlak giilünden &ei ~ına el+ 
kabul eder ve tartarım.. - A vıb, a,n, dift cöylmdl Burada pardon deyince akan sular durur. Herif ....ıan myledikten sonra yaz- ru iMw hlıt o 1wtar menua ki 8detak ta1i 

Memuru dediii .tojru idi. ()rtalıkta. rü~ ~ı.JUnaz. sandddarmm alıp dt'1!> Eşyaları tarttı. Makbuza bir göz atın· cbklarım karalaclı we &amDalaj sağlam- bir ~e viıcruıı1e ~ 
ha&•a&en, eYıuie mer ve çivıler oldu• hn> "1c:liniz' .. l'abıt banlar !tevlit etY• ea: cAmbalaj zayıf. diye yuıJdıtm: ,ar- dır!• Wvnelerini yazdı.. Ba kızın bRhwa manalı '8Jaşları ta. 
tu halde bir adam vardı. AdamcaıAızın .okfab için, bak fl.U'Üa dıllırmakta olan .wıiyeyim mi? Tepem attı. .._...._kafam bep bu i§Je me1- sanı ekiyor, bu bak1şlarda söylcm * 
Jilzü kan ter ~ idi. Ha babapı k~ adama ntCirHallt ederek mllıra bit-kaç - Yahu. dedim, siz ne yapı1orıanm? IU1 oldlı.. vataaaş1.an11un o acaib ruht f~tditi hew. UUl müddet aaırı..• 
.aallıycır, pwt ~ çfvf ~ız! Paa•ya ~ce.. havtli Bir taraftan ..ı.Jat safl•uhr .:l,e ~ etini ah1'k delişıklilfnı, kurnazblı, mş bl'I" muamıunuı cm:lllesi .., ... ıw.,. 

i:fyalan reddedilenler hemen bu ııda- ırene taliinfz ftnllll.. lllz:iBle ,.....,. yalan kabul ediyonuDU, diler tanıftD dalavereleri, rilfvet ifini uzun uzun dü- sına aMi mdf ~nla lll'a&l JDJ> 
._. baı vuruyorlar. ona yalvanp yakan- kadar hic fır 'bols 'ft"1ttlin 110k... ile mübuza cambalaj Ajıftau dl,.e ya- findim. dı!• der libi 11temli bir nnar attıtlıla 
)orlaı' hatıl emeliJıe sarplık para blie PıAat buna nıfwııı. «llllıid ~ .,.yorsunuz? Yolda gacb)lwı lnnp eşJa- Bil it'ıere pardon dolnmı'. Pmclon de- aoııra içeri lirdi'" arkasıMı1a c~ 
teklif 'ediyorlardı. trrian l»iriDi ~-~ halı:ateJ~ aşırsa;ar, bu terait altmda hiçbir' IC1 ybıc:ıe alrar 11111ır dur•IWf. am?. dedi. 

0 

'Ba arada. aıra plüklil bir adama gt!l- vframıs bfr tnll8R 1-'Jle: JAzım ~ .. sizill dalaveıelerW , Jf. Zofen•eılM (An.. .. ,. 

lea Polt8""' a.rı••· 19 ymca hepsi ı.,retle lımk,..t'. FGUI- - TeWmdm çailn,_ıar beJi1L -~ deıvam etti- Elhamclul. 
rafçı ,aıeret: .diye antta- lah bnim :n,.-.. Siz nasılsınız? 

- Teşı!kkir ederim. lıAttf -el.... Dlkfmla lmah9 tele.. RJnnaD __..__ ... . · 
ft-8-a..-. 1...:...1_._ .ı:...z-.....a::.'1- sı..- - - - ..__ ~ •yrı ıradt bu teld!m 
.l..IUA- nn ~ ,.. ~. 'IA~ pzmnı -ar aha .a.--. .. '--
- Şlmcİi bir de ıeai••• imiz m 9-- hlr.U ..- • :ftlw ::_ kıs gu?mdten ...,. 

kaeak! - Kinr' le ltişiiycaw! Kwt.. be- diJıerilıi ......_. • 
- 7.atm yannkı 1-.etelenle blrÇCJk nim efendim- rem.na Siret ... Binan AgıMp.. edfyant.i: 

remnJer wr. hbt taizila p•telie en bP1U1D m' Kendisi rahatsızdtr. Şey-.. · - Ha,u ..._.ıı. Ben kazayı .... 
_His'* P. J 1111iiP- ırizWL -1 - Masd als ' ' ' ili& talMik milkeıumell t:ıbcak... yani bmada vaktur. Bilmi:youmtıo aere-~ Nendım görec~ ~;.Pir 

ll)'ll) b- l»UlwllD llJTll' ettik - aı tj • ,_. hh r '5 - Ya mii de et•e•ek! • huhmduhnu bi1mi,.orum.. peki ~ .. :&.ı?n ,atek ~ blJlı. -0.•:.1,. eJ Jm ..-.!/- Bta• _...,. fıli t• - Bu ıste mijspıdemin yeri JO)rtur. elPMtim. l'eBküred!Tim. Hafif geç- ~ ıu,..ıarı ~~~ 
~ y.,. -- ... y~~ &.-~L.l&a:.L ,__ --.. mtmı~. ti. Meni. mast Allaha mnuJadık. Doktor J!elip ......., yuttu.. ~ 

- kıl•iıe • ~... -... ~·~ıı:vauıua UR ~;,-• ttf A~ bilmem ~ bala ta ;b ,_ ...,. .. W- _ o llalcle Sla..t llefl9 ~ Mal6m ya paıxıa m. Demek ..... Siret telefonu kap varak: f!i . nl« ~ım UUli.-

ti 41e '* .: , .__.. _o da ?Uf p dzlO. Dra )GIJ ~ derecede tahat M1emiyecebintz? - Gene gar.etelerden telefon edfvor.. bP.m ~ nı bilmlyorun:'- ~vini de btı. 
- ÇClk 161: .... aqlli Jı h• dar,. Bea Wr Mw .,,,.,. ıa. mi • -- Verilec:et Dahat ye*. llepbl W- ıar. me; =ii ':: ~ı!e? son. • 
... ..,_ p1aapa W • ..ıe etmi)G livcrsunuz... - Anl~... yt :yır yır~. 

SU.., -..ı kük tElcliler· ..... - tiz r ı :'• 8' I •tir 1'illlld ..,._ - Evet fakat Hi('ran banımı görmet .._,.,_ BeUôa Hi==-~ .~yacm ~kt~. n n"d~a bı.,.in~~t::rık~~ elile at.. 
llraz - iDlfe ld f!DC Diz. Derllal t ' .aBı Be elmdi konuımı• isterdim. ~ UKlua au.-u H m- 'M:'~ .,.,uı; 

aı4md;a ....,... "': .. .... -.fikr. ıaum Siret ı.,m .._. 1 'ueııi _hat "•"*Bıı delil- tiyorlar. . - Amma da.yapıştılar ha .. Bir türlCl 
Jılisaftr 

18 
cJıea' •lı., ta+a1aıla - - ! y._ deriD •? Bir 1 > ll;e _ Rahatsız ettik· af bıyurun; J&nn ~ Must:ıfaya da, a~ ya da tt!T'lbilt },.n.Rmed la!' Jn telefonu tapata,ıa 

ke:-an-:...a ..__._. caıd 9 -.- v1 t 't·• ~..... eclerı'7.TPI farı ett klen zaman, N.rrada Ahret ua1leri beyim. Ahret sualleri.. 
·~- .__. ela Wi ma. ,,, W gene U~cıu....... of?Nld .. s(S l • l -
- Bea pıetedya ak•' Z nedir? Yal Siret 111!7 - 3 Mit lıt- İki genç am ..ruMileri seUm. _ ::~1;: ~ın ~:_ bur , Cocru u anlımr d m bile ... 

f.)to wllillııbillr W le W)W__. tlnba ..mw w • t BAe' ' ı • -- lıval'llk çıktılar. Doktor tüldü: 1 · ~~~1·• aya gel J))kW>r: 
hız ima mllli• ......- W' b ,_, m tednl &al)e fa I' ted Vak'a - Yanım jlD:fted1ıır! Ellerinden!~ ~r e.rse bizım burada o!madı- - AIJahtan -dedi- bir daha soran o. 
Jiişmet tstlyw ma. Remam Sinlt .., hakkında mal0ma1mm Jatfedm mfll. kurtaluş Jm'' ı .ı 11':

1 
E s:ı:.-et~·be . l\Jl'ıı;a· ben bir şey bilmiyorum de yeti-

si • , .ı-;wı --tf a u:; uuc vım. . L- f 
' z ..., ... - niz" s:- t1ertn derin JitS 5..-.ı1w '[- ""'·- _,,.__ kla şır. a ı uzatma. . u- ,,__ ...... ""4-• ~~RW&ca n zaman t~ 
- :n 'sn• nerede bulıııwıyor· - O., O .. O!. Siz Mil s.n.e ~ - Yannki ıaııeteler. sms!~. ~b- f0n ıiH ,ene şiddetle ~mlad1. Doktılrla - Ya as~Jırlarsa? 

1arT Kendilerile ild kelime olsun konu· mız. Fakat azizim bcalllıt ..:;~ tllılr lar,tl=!ab111 w işin ~mclea Siret BŞÇl!a işaret ettiler. A~\Mtşı be. - Telefonu kapatıver canım . 
._ .-,mt söz söylemek hııldam • aas · . flm sa)hyam telefon ahi7A!Sinı aldı: - Ha sahi beyim ... Tövbe e talf'ı. 

».ıtier, ....... ~ eevab vsdi: .. Onlar masa bqmda Wıdkm ~ ~'.n~lfl-= ::* •zfıın. - Bu"11J'Ull lleıyim .. efendim yattı- rullrın kend'mi münkir Ye nekir bqt-
- Bayii' bir kelime bile konUplD8Z" toğrafçı biraz Deride vm,et • tti. a eıelc çe- la~; uyud~, haber vremem ... Ben sır.da kaldım andım. 

-ız. Zira kendisi burada dejildlr. Birdenbire ~ .,,_ par1ar • fÇl lh mı. Ben ~eyım efendim. Aşçıbaşıyım. (Arkan "4t") 
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(memleket llaberleri] 
Ceyhan Halkevinde hummalı Korkunç bir cinayet 

bir faaliyet başladı 
Kaycülük şubesinin tertib ettiği ilk köy gezisi çok 

güzel oldu, temsil kolu da hazırlanıyor 

ha Vekili Ali Fmıd 

ICebesoy haf ta so -

nunda Ankaraya d 
necektir. Devlete 31 

milyon liraya mal 

olacak olan büyük 
ıulama! işleri bilhas. 

ea Gediz ve Mende .. 

res ovalarıııın sulan 
pasile. istihsaJatı i-

1,ri misline ı;ıkaracak 
tır. 

Nafıa Vekili, ManLct ve civarının e
lektrik ihtiyacını temin için Adaladn, 
)larmara gölü suyundan istifade edile
rek memleketin ilk büyük elektrik san-

tralmın kurulmasını muvafık 

tür. 
Fotograf Vekilin Salihlide t etkikleri 

esnasında alınmıştır. 

18 yaıında bir delikanlı karde • 
fini ormanda öldürdükten ıonra 
ıoymuf, kuılar ve vahşi hayvan· 
lar taralından parçalanan ce • 
s.edden halan kemiklere de bir 
müddet •onra gelip toplıyarah 

gömmiif. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

- Hn::ıan Bey, biliyor 
musw1, günün eı1 kar 11 işı ... 

••. Paçavra t icareti imiş. . .. Bu paçavraların ek -
serisini çoraplar teşkil adi
yormu~ ... 

Hasan Bey - Şuna pa
çavra ticareti diyeceğine, 

çorap ticareti desen daha 
muvafık olmaz mı? 

Maı· t Z9 

Sivasın imar planı nzerindeki 
çalışmalar devam ediyor 

Şehrin su ihtiyacını karşılamak için Belediyeler 
Bankasından 200.000 liralık bir istikraz yapılacak 

r zıni r lisesi gençlerinin 
Balıkesi rdek i spor temasları 

Fransız amiralinin lzmirdeki tetkikleri 

İzmir, (Hususi) - İzmirde ve Nazi~- Jstanbulda yapacağı tetkikler on gün 
lide tetkiklerini tamamlıyan Fransız devam edecek, Ankaraya dönü
kontramirali Muren, Cuma günü İstan~ şünde Başvekalete raporunu verecek
bula hareket edecek Vf' ayni gece istan- tir. 
bulda bulunacaktır. Folograf, Fransız amiralinin önünde 

Fransız amirali Nazillinin ve İzmirin ~ehrimizde yapılan tecrübeleri gö~ter
pasif korunma planlarını hazırlamıştır. mektedir. 



29 l\fart 

z h : Bahsi müşterek 
· · ·· düm istavrit 

(Bastarofı 6 ncı sayfada) f - Hayır ~ayırl . ıyı eor c.-tı Daha f~r.-
- Baştan. Kadının goz en yaşarmı-ı • 

Gene benimki tutmuştu. Beş kuruş 
1 
la durmadı uzaklaştı. 

daha kazanm:ı:ştun . Derken dostumunki Dootum: . b' t·· ı·· ·· 
t · G"" dün ya dedı bu da ır ur usu. Uttu, kazandığım iki beş kuru~tan birlnı - or ' ' . 
g~riye ve ·d İki mektebliyi gösterdı: 

ı ım. . .h bah . 

SON POSTA 

SPOR 
Bu hafta yapılacak 
Millt kUme maçları 

Mılli Kllme Merkez Organlzasyon Komit.e-
.n B::ı.~kanlıiından: 

. - i~terscn bahsi mü§tercke de gire- - İmM~akkabk h~tı ~n bal~~ 
lun? _ tihan a sı mı, tutmak ı -- 31 Mart Paza.r günü Tatslm stadın

· dersinden mi imtihan verecekler? . 
- Bahsi müştercke mi? f 
- Huc.-usıyı anladın, şimdi de bahsi - Hayır canım. İmtihanda 5ını geçıp 

nıuşterc>kı anlarsın .•• Baksana, §Ik ilk geç.miycceklerini anlema..1t istiyorlardır. 
kadın'·ar, kıbar kibar erkeUer, hepsi bu- Yanlarında duralım anla~ılır. tanesi 
nun içın buradalar. Bahsı müştereki ida- Yanlarında durmuştuk. Bir 

re eden b mı otede duran siyah elbiseıi- söylüyordu: 
d l _ Coğrafya sekiz, tarih altı, edebiyat 

r Ie' ' ( arıralım. 
Dost m b r goz işareti etti. Yanımıza üç. fizik iki. 

' ' ki Dostum kulağıma fısıldadı: ,,a rr tı Bcnı ta•uttı: l 
- E ' b r do .-tum. buraya yeni geldi. - Munyyen bir zaman tesbit etmiş e~', 

Bahsi r ve her sandalı bir ders addediyorla~. Bı-
t-rC'ke girecek. . . cog~rafya addettiği sandaldakı se-

f'e • ; • vi rmi kuru~, on beş liraya rının • 1 k .ı • ,_ı·z balık tut.muş. coğrafyadan. sekız a a-
<hıar f '"a kazanır. K } b lık 

k tarih addettiği snndaldakı a tı a Yı~l ' ırnşu, bahsi müştereki idare <'n . 
l'dene ' " m: tutmus. tarihten alb alacak. 

_ Bunu da anladım. - l . ne sür üyorsunuz? 
,., . h ~ .2J· - Havdi artık benim işim var. sen .oann r r \o-rdu. do tunı ıza a. ver,_ · .1 

"b' h . bahc;ı· müstereke ~irak etmek istersen - A ı n at varıc:;1arındakı gı ı, :ını 
at vn" ı •ııda na ıl msan ~vendiği at bac:ka bir gün gene geUrsin. 
Ü ıc>riıı t, l.. tut ı:pırsa burada da öyle. Dostum yUrö.dfi, gitti. Ben orada kıı.l-
A~a ıdakı kay1klara. w kayıktakilc- mı c;tım . Kendi kendime: 

lin halt ı. tu tu t, rz!arın.a baktım. - Tevekkeli d~il. divordum, bu ka-

- GPr•dek i c:akal1ı. 

- Pc>k:Jıi ism;n z? 
İsmimi deftere yazdı. Çekildi. Dostu~ 

l?Öılcrrn i kayıklardan ayırmıyor, ve mu

tenıadiyc-n haykırıyordu: 

dar insan buraya boş yere toplanmıyoı--

Jarmış. 
f ıımet Huhhi 

···················-············· ··························· 
Askerlik işleri: 

da yapılacak futbol müsabakalannm hakem 
YC saatleri aşağıda gösterllml.ltlr. 

2 - Bölge başkanlı~mın enelce vermiş 

olduğu yeşil ırenkt.ekl hüviyet varakaları bu 
maçlar için muteberdir. 

S - Gazete spor muharrtrlerlne tevzi e -
dilecek olan serbest dühuliye varnkalarının 
bölge spor serrulnden alınması rica olunur. 

4 - Stad gi~elerl saat 11 den itibaren açık 
bulunacaktır. 

Beşl>.taş - Yefa saat 14 hakem Tarık ö _ 
ıerengln. Yan hakem Necdet Gezen _ Samih 
Duransoy. 

Galatasaray _ Fenerbahçe .w.at 16 hakem 
Ahmed Adem, Yan hakemi Kemal Halim -
Nuri Bosut. 

ikinci küme maçları 
İstaı.bul Futbol Ajanlığından: 
81/3 1 940 tarihinde_ yapılacak ikinci küme 

maçlan: 
Şeı ef stadı: 
Anadolu • Davudpaşa saat H hakem Eş

ref Mutlu, yan hakem S:ıdık Ceylım - Ziya 
Kuyunılu 

Eyi.ıb - Alemdar saat 16 hakem Fahrettin 
Somer, yan hakem Halid ther - TaUb O\ır
kan. 

Fener at.adı: 
Kurt.ulUf _ "ışli aaat a hakem Sellml 

Aka!, yan .bakeml l'ikret Kayral - Tarık 
Bul ay. 

A.Hlsar _ Beyoğlu.spor saat. Hl hakem Ba. 150.000 Lira 
- Seninki tuttu. 
... Vay canına kaçtı. 
•.• Yandın. 

Kısa hizmetliler ca~ı ılıyor haettln l.nuöz, yan hakemi Fikret Kayral_----------------------------------. 
Tarık Bul ay. 1 

•·· Yaşadın? 
Eminönü Yabancı ASkerUk Şubesinden: Atlef zm musaba katarı 1 lstanbul L elediycsi İlanları 
ı - Aşağıda bildirilen kJM. ~etlllere 1 , _____________ .._ __________________ ,..._ 

·ıs 940 da mektebde bulunmak uz~=e Ye- Bedtn Terbiy~I ~tanbul Bölgesi Atletizm 
idar•' eden yanımıza ~:; Sübay okuluna Oülhane ~e Veteriner Ajanlı~ından: 

... Bravo. 
Bahsi rnüııterPki 

ge> lmışt i: tb"kat mekte:blerlne sevlredlleetklerlnden. Saat 9,30 dan itibaren aşağıda yazılı ko _ 

- Talıhli imişsimz. 

Ü"ç lıra uzattı: 

TaA ~ A!ıkeniğlne karar verlldi#i llıı.ldE: her. şular Fener stadındal ~p'1hc.a.ktır. 
' hangi lıir stbeble şimdiye kadar scvkedilme- ıv üne~ kategori 100 metre. 
miş olıın yl.ik.sek askeri ehllyetnamelller. nI Uncu kategori 200-400-800 metre. 

- Eğer Bayan Melahat, Bay Refik, 
Bayan Selma, Bay Nihad da ayn· sanda
la sürmemi olsalardı, on beş lira als
caktınız. 

Ben üç lirayı cebime indirdim. Dos
tum sordu: 

- Nasıl memnun musun? 
- Fena değH. 
- İster~en devam et. taUh meselesi. 

B _ Geçen sene vaktinde sertedllmedik - I 1nel kategori !00.400-800.5000 metre ve 
i ı ın Ye:dek süba.y okulu tarafından ka- 110 m. mln\alı. 

~C:ı e~ıınıeyıp seri çevrııen yütsek okul me- K':dıköy Halk:vinin kır koşusu 
zunlan. 

c _ Ydek Sübay okulu de'9TeAln~n tiçte Kadıköy Halkevinden: aı Mart 940 Pazar 
blrlnden 1azlasına devam edem.edikleri ic;in gilni.i ı 4:COI ) metrelik mükAfatıı k1r koııısu 
terhis edilip müteakıb devreye bırakııan - yapılacıı.&ır. Birinci, ikinci, ttQttncilyc ıspor 
ı.ar. eşyası hediye edlleceklli. İştirak etmek 1s -

D - - A.skerlikler.lnl tam 1al:mıetll olarak' t.ıyenler :mezkiır günde sabah Sl,30 da Fe -
yaptıktan ~onra tah.lillerlnl llae ·ıeyrı yuka. nerbahçe ıtadmda hazır bulunmaları. 
rı dereceye çıkardıklarını remnl bir ve31ka 
ne bbat (;dtıt:k yedek sübay olmak i.stıyen. Liseler arası futbo! maçları baha başka şeyler de görmek istersen 

§İmdilik oyunu bırakalım. 
d ler. . 1 k 1 İ$hnbul meltteb.Hırl Fut.bol Llı Heyetin -

- Öğrendim ya. başka zaman a o!. :l - Y~bancı olarak bulun~.n .. bu ııb n u den: 30/IIl/ 19•0 Cwnart.e.sl &'ünü yapılacak 
:rıanm. Daha ba<:ka neler var, onları gc- mezur.lanrun ıo NlıSan 9.0 &unun~ kad.ı.r 1- , 
reyim, ltamct~ah .senedlerile birll.kte ıooeye gelerek m~~:ı=. Stadı: Vefa L. _ Oitll Terakki Li 

- Neler yok ki, ha işte şunlara baka- ltayıcU!\rını )ıı.ptırmaları ve bu t.arihten son. uat 14. Hakem: H. o. 1:2gü, Hayriye - Ka
ra ge~nlerln hakkında kanuni muamele ya_ bata~ L. saai 15.10. Hakem: Ş. Tezcan. San-htn. ~ 
pılncagı ll~n olunur. at M. - Baydarpqa saat 16.20. H•kem: A. 

Elile biraz uzakta duran, ve hallerin- * , Adem 

den nna kız oldukları anla~ılan iki ki~i- Fatih Askerlik e•besinden: Şeref r.tadı: DariiMafaka - bt.lklll L . .saat 
Yi gösterdi: 1 _ 1139 ve daha eTVelki yıllarda mezun a. liakem: T, özerenain, Tak.sim J,. _ Tica-

- Be,li etmeden yanlarına sok:uluruı. oldukları ve aakerllklerlne tarar verildiği ret saat 15.10. Hatem: N. G~n. Yüceillkü -
Onlarla alakadar değilmişiz gibı; yapa- haldf' herhangi dılr sebeble, §imdiye kadar istunbul L . .saat 18.20. Hakem: :r. öı.eren -

askerlik ödevini yapmamıı olan yüksek eh- gin. 
rız ve öğrenirsin. 

- Neyi öğreneceğim? liy2etna~~~~rı:ne Yedek Sübay olru!unn geç Gülle YB disk atma müsabakaları 
- Öğrenirsın , dedim ya.· Ut.iha.k tttiki~rlnden dolayı okulca geri çev. Beden rerb!yw İAtanbul Bölgesi Atletimi 
Yanlarında durmuştuk. Dostum ım.ı.a- rilenlerin. _ .Ajanlığından: Bu Pazar sabahı saat 9 dan 

i'una eğildi: 3 __ Ycde:t Sübay Okulu devre.sinin uçte itlbl.'.::-en iV uncü kategori gülle ve dLsk atma 
_ Konuştuklarına dikkat et.. birinden fazlasına devam edemedikleri 1c;ln ile yi.ıltsek nU:ıma, m üncü kategori ıülle 

~rhıs edlllp müteakıb devreye bırakılanla. d!Sk ve clı1d atma Ue yilkaek atlama, ı incl 
Kadın söylüyordu: rın. kategoıl rftlle dlak n clrid atma ile yQk.sek 
- Sen merak etme klzım. Bu W ya- 4 _ Alkerllklerini :tam hizmetli olarak yap ve mık atlaml\ milsabakalan Şeref a!adın

lan söylemez, ergeç ni~anlın seninle ev- tıktan sonra talWJJerlnl Use ve daha yultart da yapılacaktır. 
lenecektir. dereceye çıkaranlardan yedek sübay olmak ··········-··-···· .. ···········-·····~-····--·-·-· 

_ Anne yakaladı. 1.sHyenlerir. 1 Mayı.s 940 tarihinde Yedek 
· mi klzım. daha SMl Sübay Okulu lle Oillhane Veteriner Tatbikat 

- Ben demedim Elli i sayınca- mekteblerlne gönderileceklerdir. Bunla -
elliyi snymndan yıj'ka'ndı. yd b' y rın nfı~us cüzdnnlarlle ml!"luniyet, ehliyet- Açılış_ Kapa~ 28 Mart 940 fiatları 
Ya kadar bir balık yakalasay ı. ır 0 name glbl ve.ill:aları birlikte olduğu halde _____ .__ '-"""' 
sonra nisanlınla nik5h1anacaktm, dese- he:nen .ıubeye müracaatla muamelelerini Ik- ÇEKLER 

Ankara borsası 

İlk 
Sent>llk tem!nat 
Kirası 1 ı> senelik 

60G,OO ~okağındn U.hı 1 numaralı dükkan ve salaş 
800.00 • I> 5 • I> 

2.W,00 > • 6 > > 
240,00 JI • 7 > » 

96,CıO • > .. 11 > 
80,00 > > • 17 » 

121,00 9,07 :t J> :t J> J) 18 • 
100,00 7,50 > > > » • 20 » 
81.00 6,08 • J> • » • 21 J) 

80,00 6,00 • > J) > • 22 J) 

147,00 lJ,03 > JI D 'D 2"' JI > 
&eneli.it kira muhammenlert Ue lllıt teminat mlkdarlan yukarıda yazılı d:ikl:nnlar 

1 fil 3 Bene müddetle kiraya verllmeıı: iızere ayrı nyn açık arttırmaya konu1mnştuı. 

Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğıl kııleınlnde &örillecektlr. İhale IO ~/940 
Çarıamoa günü aat I4 de Dalnıt JCncümerı<!e yapılacaktır. Tallbleı1n llk temlnn?. .mali. 
'buz VPYtı. mektublarlle ihale gün.il muayyen saatt~ Datmi Encümende .bulWlJJUlla~ 2386 

Talımin İlk 
bedell teminat 

-
3300,00 247,50 Bebekte Rumellhiları caddesinde Kırmızıyalı namlle mara! 1.111,s 

No. lu bina enltaıı. 

1200,00 90,90 Botaziçinde .S:mlrgAr. caddesinde 36 11umaralı bina enkazı. 
Talımln bedelleri ile ilk teminat miktarları :yukarıda yazılı lkl par~a bina enkazı ay_ 

n ayrı açık aıttırma auretlle satılacaktır. Şartnameler Zab1t ve :Muamelfıt .MüdlirlU • 
tü kaleminde görülecektir. İhale 9/4/~0 Salı günü saat 14 de Daimi Encüıncndl' yapı_ 
laCilktır. Tallblertn ilk teminat makbuz veya mcktublarlle ihale günü muayyen ımntte 
Daimi Encümende bulunmaları (2311l 

Devlet demiryolları ve limanları isletmesi umum idarasi i1An1arı 
Muhammen bedeli 19.000 lira olan zlya ile oaltJ&n blr tabı :makinMt 9/MIU'IS/1940 Per. 

oembe günU aaat 16.30 da kapalı zarf usulü ne Ankarada idare binasında stın :alına. 
caktır. 

Bu ite girmek l.ltiyenlerln 142G liralık muvakkat teminat Ue kanunun tayin eti.iği 
vesikaları ve te.kllflerinl ayni gün nat 14,30 a kanar komlsyon re1illğine vermeler! ı~ _ 
ııındır. 

Şartnıımeler parasız olarak .An.lt&rada ınahıem" dalreslnden, Ha:ydarpaşada teaellilm 
ve .sevk şerıtltnden daRıtııacakttr. \2298) 

Transit yolu Erzurum Mıntaka 
ne bir a;n da kalmı ·acak. mal et.tlrmelerl lUımdır. AUi takdirde hak- :1--------=------;A:;çılıf:;::-..Ka-;;:::P::,.::n::I 

n tu. k l dürttü• larında askerlik: kanununun ceza. maddele- • --dra 1 Bterlhl 5·24 1 - Trnnslt yolunun Sartepe _ Tahirdag-ı_ KızılY<ı. ikuR •~~ının .. -krlben otuz kUo • 
06 m o umu · rı tatb!lı: olunacatı ilfı.n olunur. .,,,. 

100 
0oı·· 150.80 " " ....,.., ..... 

A 1 d ? Jfew-York ... metrellk parçasının varyant etüdli açık eksiltmeye konulmuştur. 

Müdilrlttğündenı 

- n a ın ya· * 100 -- ıı.98 2 9647 • · fal Parla .... - 2 - Bu ifln muhammen bedeli beher kilometresine 250 lıra he.sabile c7500> lira olup - Anladım bir nevı • • •· , 7 '1060 l Mllan• 100 uu.t · muvakkat teminatı c562> llra c50ıı kuruıtur. 
- fşte o... .. 

1 
htiyat erat yoklaması r-.. •n• ıot tnıc. rr. 29.27375 

ıd /ı goz e """'.. 3 - Bu ite akl evrak fUD}ardır: 
Genç fakat hayalperest o u6u - Eminönü Yabancı Askerlik (lubeslnden: Amaterdam ıoo ,,ortn 69.3575 A - EksUtınt: prtnamesi. 

tinden belli bir kadın tek başına duru- l - He!" sene mutad olan ihtiy:ıt yokla - Brtuel ıoo Beis• U.18 B - Bayındtrlık işleri ıenel ,artnamest. 
"~ ma ,;ına 21 Mart 1KO Perfembe günü ba9la - Atına ıoo Dr&hDal 0·97 c - Etüd bwnuı ıartname.sl. 
.1V<UU, d .• Sotya 100 IAY& 1.7950 

- Bu da bahsi .müşterekçiler en nıı · nacaktır. 100 ıaeç.ıa n.54 D - Güzerg~hın umuml istikametini ve mücbir nok.talnnnı gösterlr kroki. 
d 'kk tlı· b~ktı· 2 - Yoklamalar doğum doğum yapılıı.ca- Madr14 E - Mukav•Ie o-rneı.ı. 

Dostum dikkafü ı a " : d te ıoo P~ 28,5325 " "' ı... .. k bır mak- l'Yındnn lıer mükellef yoklnmaaını ol~nt ken- Bu apef 0 6... Lıte~·enler bu evrakı transit yolu Erzurum Mınt.aka Müdüı:lütünden bedels1z ıolnrıılt 
- Zannetmem.. daha uu.Ş n . b c t i U BQkrq 180 üJ · ,5 ~ 

b t erıp d1ııi yaptıracaktır. Yoklama umar es g - 3 7 aldırablllrler. 
Sadı olacak. Ben nabza göre şer e v. nü hnrlç olmak üzere hergün sabah saat 9 Beler.. ıoo DlDU ·4 
~ . ..: bT ·m Sen bırsz Tolı:ohama 100 Ten 32.58 4 - Eksiltme 8/ 4/ 940 tarihinde Pazartesi günü saat 15 de Erzurnmda Umuınl Mü .. 
ağızdan Hif kapmayı. ıy , 1 ırı. · dan 12 ye kadardır. ıoo hHC JD. 31.005 tettışllk binasında trnnslt yolu mıntaka müdürlüğü <>dasında müteşekkil komisyon ta. 
eeidc kal konucıtuklarımızı duyarsın. 3 - İzdihama meydnn vermemek ve mü- 8tokholıa Baham .,.. talaftJAt tnrafındn!l ynpılncaktır. 

' k d vanına sokul- kelle!lerin işlerinden geri kalmamalan için 5 - Eksllt.meye glrebfimek için isteklilerin bu ™!vl etüd işlerini muvaff ltlyeUe ba _ 
Dostum, genç a ınm ., müracaatlar 11An edilecek günlerde olmalı - E.gant 10 02 

tnu t ' tardıkl:ırına dalr resmi vesaik.le eksiltme gününden en az beş gün .evvel Ernırum Vlll\. ş u: k ·· ·· ntülü dır. Sıvıı.ı..Erıurum 5 19.50 ., ı ni hll t lk alnı-'- ı.ıı.-- Affediniz bayan, dedi, ço UZU 4 _ :eır doğumun yoklaması bitmedikçe yeUnc müracaaı.ıa en e ye v~s ası. o.uan ~mdır. 
6 - i<ıtekUlerin muvnkkat teminatı mal sandığ.ına yatırdıklarına dalr makbuz vevn 

.görünüyorsunuz. .. dlğer doğumun yoklamasına. ~eçllnılycce~in --====-============ şaynm kabul banka mektubu ile 1940 yılınc. mnhsu3 Ticaret veslkası ve be§lııcl mad .:-
'?Tadın do :turna dönmüştu: den herkesin doğum sırasını gozetlemcsl lA.- -= 
.n.. de yazılı vcslknyı hftmllen komisyona müracaatlar1 118.n olunur. <2073> 
-~ct.~~byM. ~~~ - ~qam~.18N~~~OPu~mb~19N~M -~===-============================ 

5 _ 313 doğumluların yoklama. gunlerl 1 ~O Cumadır. 
- Zannt-tmem. .. .. " ü' Nisan 940 Pazartesi, s Nlsan 94() salı, 3 Ni - Di6 doğumluların yoklama günleri ayrı- c Yeni neşriyat ) ]dlr. Asaf Halet Çelebi tarafından kaleme ali.. 
- Beyaz sandalı gordunuz m • 1&n 9-lC çarşamba. 314 doğumluların 4 Ni - n'fier dllecek.Ur. _ _ ] n~n c~er, c.laden derin bir tetkik mah!ulU-

G '" d"" b & Nlsan 940 Cuma 8 Nl- ca n e . . dur. fıntı 'i5 kuruştur 
- or um. ldatnuyı:ır san 940 Perşem e, Sal 3ıs d 6 _ Yoklamaya geleceklerin nü!us, hüvi- Molla Cami - Ankara kütüphaneslntn . . , • · 
- Lufer tutarsa kocamd. ca niyet e~ ~ san 940 Pazartesi, t Nilan !!° b ı. 1l Nf· yet cüzdanları, askerlik ett1klertne dalr res- Türk-lslam tll<>zofları serisinin 4 üncüsü Sı)ası n.~ler mecmuası - 106 mcı sa.yısJ 

\: t ıit tutarsa nldatıyor ıy ~un;luların lO Nlaan 9'° ç şam !\. - ı vesikaları ve oturdukları mahal zabıta olarak çılrnn bu de~erll tetkik eserinde §ar dolgun munderecatıa intlşa.r ebni§tlr. 
? 940 Per§embt 12 NJsan Cu - m - -

:tniştim. 1stavrit tutmasın mı· . . san 
11 94ô pa.zarleırl. 3lS do- sından mosaddak fotôtn.flı ikamet senedle_ kın bu büyük lliminin hayatı, şahsiyetı izah İnhisarlar - imhıaarıann ıbu .isWlbarat 

_ Vah vab .. belki lüCcrdir de sıze ıs- ma, 15 N~a ,..,. __ NO 8&1ı. 17 Bisan 940 rlni beraberce getirmeleri mC4futtur. edilmekte, eserlerbıden parçalar verllmekte- bülteninin 112 :ıncı 88..fJSl çıtmqtu. 
funilnların, lv ~ .. -

tavrıt eibi görünmüstDr. 



BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRİP, ROMA TİZ-

MA, NEVRALJi 
KIRIKLIK 

s • 
1. R 

ve bütün agr1larınızı 

derhal keser. 

Lüzumunda günde 

3 Kaşe alınabi.'ir· 

'r ' ı s n Posta 
ı 

' 

Yevmi, Siyasi, Havadb ve Halit gı>. zete,,I 

Yerebatan, Çatalçeşme soka k, 25 
İ ST ANBUL 

Gaıetemizd~ çıkan yazı ve 
· esımlerin bütün hakları 
ınanfu~ ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene A y 
Kr. Kr. 

... 
Ay 
Kr. -------

TÜRKİYE 1-lıv 'ı ..ı.J 4vJ loJ 
YUNANİSTAN 2J4u 1220 i l ıJ '270 
ECNEBİ ~7v,, 14vv ısvO iiOJ 

A bone bedeli peşı ndir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gele,, evrak geri verilme"t, 
ilanlardan meı'uliyet alınmaz. 

Cevab içiı mektublara 10 kuruşluk 
Puı ilavesi lazımdır. 

,., .............................................. ,~ 
: Posta kutusu : 741 İstanbu l ~ 
! : : 7 e~graf: Son Posta ! 
~ T elef011 : 20203 ; 

\, .................................................. , ~ 
............................ ·································· 

İ!.tnn1ml ikinci İflas Memurhığun • 
dnn: 

İ.;tanbul:la Sultanhamamındn 33 No. lu 
mn~azadn manifaturacı İhsan Evrimin terki 
emval su~etue alacaklılarlle o.kdettığl kon -
kurct;,to mahkemece tasdik ve hükmfin kat. 
ileşıncsı üzerine iflasın ko.ldırılmasınn 
28131940 tarihinde karar vcrllm1ş olduğu 1-
lll.n olunur. (25628) 

~ ... Doktor Çf PRUT 
Cildiye va ZOhreviya Miltehassı s ı 1 
Boyo~lu Yerli Mttllıtr Pıız m kıı.r· 
şıınndı Posta ~ok ğı kl\şes l nde I Mevm net Rp'lrlım!l'll. Tel: 4il353 I 

İstanhul İkinci İflas l\fcınurluğun • 
dan: 

Muflls Mehmeci Evrim masasına gelen nla 
caklı Nobar Bohorun 1.sted1ğl 127 lir a 43 ku. 
ru9un kabul ve 6 ncı sıraya kaydına İflds 
Idaresince karo.r verllmlş olduğu bll1nmek 
üzere H:\n olunur. (25627) 

İshınhul İkinci İflas Memurhıj{tın • 
dan· 

Mufll.ı: Salıımonn ve J. Bensason Şirketi 

ile ş&hıslnrı lflAsının kapanmasına mahke
mece karar verilmiş olduğu Ufın o!ııntır. 

(256291 

ilan Tarifemiz 
Telı: ailtun untım.ı .................... ······ 

cahile 400 
ıahile 250 » 
•ahile 200 >> 

Dördüncü •ahile 1()0 u 
iç ıahileler • 60 >> 

Son ıahile 40 » 
Muayyen blr müdde~ zar tında taa

ıaca miktarda Uln yaptıracatıar 
ayrıca tenılHıtıı tarıfemlzden istilade 
edeceklerdir. Tam, yarım ve çeyrek 
aayfa llô.nlar için ayrı bir to.rlfe deıplJ 
edilmiştir. 

Son Posta'nın tlcarl ilfınlarına aJd 
tşler için §U adrese müracaat edL· 
melidir. 

İJıiucıhll KollektJf Şirketi 
~lı•am~11zaıle Han 

Aııksra caddesi 

.............................................................. 
Son Pos ta Matbaası 

Neıriyat Müdürü: Selim Ragıp Enwc 
SAB1PLEBI· S. Ragıp EMEÇ 

' A. ftnm UŞAKLIOIL 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra S!Ünde 3 defa dişlerinizi 

Diş Macunile 
Fırçalamalısınız 

Çünkü: 
Bir defa f;rçalamakla dişler te • 

mizlenmiş olmaz. Ağız guddelerinlD 
ve ciahili uzuvların mütemadi ifra
zat·, dışardan mütemadiyen alman 
ecr.ebi maddeler, mikroblar, yemek 
içki, sigara vesaire, dişlere, diş elle -
r ine bin bir mikrop aşılar, anzaJar 
husule getiık, Bunlar birike birike 
nihayet dişlerde çürüme, etlerde n • 
ti~ablar başlar. Artık felaketi önle • 
mek ve durdurmak güçtür. 

Vaktinde ihtiyah 
elden bırakmıyarak 

dişlerinizi 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 defa 

R A D Y O L İ N' le 
Fırçalayınız. 

' ..:ı::· ...... . 
1\ ... 1 

. . . . . ... ~ .. . . . . . " 

YENİ PUDRA 
RENKLERi 

önünde 

KA DI NLA N 
HAYRETİ 

*---Si h ram iz kolorimetrik 
bir makina vasıtasile 

istihzar ed i lmekted i r 

*----"' TENiN GÜZELLiCtNI 
iKi MİSLİ ARTTIRIR. 

Pudraya tam teninize 

en uygun rengi veren 
Kolorimetrik yenı bir 

makine icad edilmiştir. 
Bu makine sayesinde şiın 4 

diye kadar görülmemiş e m • 
salsiz bir güzellikte yeni pud· 
ra renkleri icad edilmektedir. 

cinsindendir ve yağmurlu ve 
rü~garlı bir havada bile sabi' 
durur. Burnunun parlaması 
na mani olur. En sıcak bir sa 
londa dans ederken bile tenJ 
nizin tazeliğini ve sevimliliği 
ni muhafaza eder. Hemen bu 
günden b u ye:qi Tokalon pud 
rasını tecrübe ediniz ve her 
gün biraz daha genç görünü 
niiz. 

Ambar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden i 

ı _ Beyli kahır ve Ereğll istasyonlarında yapılacak ambar, idare blna.slle bo. 
na muteferrl tşler götürü olarak kapaJı zarf usullle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedelleri Beylikahır ıçln •47301.35» kırk ye<li bin üç yüz bir llra ot.us bet 
kuruş· Ereğli !çln 1150322.341 elll bin üç yüz ylmıi iki lira otuz dört kuruştur. 

2 ...'.. Eksiltme evrakı beş lira. mukabU1nde Ofis Umum Müdürlilğl1nden n la.. 
tanbul ~ubeslnden alınabilir. 

3 _ ~ksiltme 5/ 4/ 940 tariblnde saat. 15 te Ankaradn Ofis binasında yapılacaktır. 
Tekllf mı::ktublarını havı zarllar makbuz muknblllndc Ofisin muhaberat servi.sine 
teslim edilecektir. 

4 _ Muva'.kknt teminat miktarı Beyllknhır IQin 113547.60D üç bin be~ yüs kırt 
yedi lira altmış kur~; Ereğli lçln c3911.17ıı üç bin dokuz yüz on bir lira on yedl 
kuruştur. 

5 _ İstekliler teklif e\Takı meyanına eksiltmeye glrebllmek için ihale tarihinden 
nihayet iki gün evvel Ofisten alacakları •:!hllyet vesikasını koyacnklo.rdır. 

G - Birinci maddede yazılı inşaat ayrı ayrı kimselere ihale cdlleb!lir. 
cl381ı c2355ı -Güınrük lv'.iuhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 

Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
ı _ Denlı Atölyesi için 91 kalem tamir m nlzeme.s!nln 15/ 4/ 940 Pazartesi gUntı aaat 

ıs de açık eksiltmesi yapılo.caktır. 
2 _ 'Iasarlanmış tutarı 4080 ve ilk teminatı da 306 liradır. Evsaflı listesi komJsyonda. 

dır. Hcrgun aımabllir. 
3 -- İsteklllerln kanuni veslkaları ve ilk teminat. makbuzlarlle Galata Mıımha• 

caddes t İbrahim Rlfat hanı itlnoi hattaki komisyona gelmeleri c:Zff6• 


