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Alman orduları Bolinda, Belçika 
ve Liiksem urga girdiler 

&olanda üzerinde . A.lnı/&n ve &olanda 
tayyareleri arasında ~aharebe başlad1. 

1. · ıı d h 'Almanlar Holandaya paraşotço 
ngı ere e er an mnfrezeleri indirdiler 

em beri ayn 'in ~~~~~(!~~!erB~=~~~: m~a:~~~:~~:. 
f 

· b 
1 

. aaat 3 de Alman motörlü kıt'alan ve etmittir. • f • t • k • Hollnda, Belçika ve Lüksembura Belçika kralı Leopold da, ordu -Is 1 a e mesl e eniyor araziCııe girmitlerdir. nun baıkumandanlığını deruhde ~ 
. Diğer tarafta~ Alman tayya!ele- d~r~, m';'1<av~et i~~ lazım gelen 

rı do gerek Belçıka, gerek Holanda butün emırlerı vermıftır . 
......_ __ __;;__ ____________ • ___ .... araz.isi üzerinde uçuılar yaparftk, Almanyanın Hvlandayı İstila ha-

A ~ 21 M 
muhtelif noktalar" parafütçü müf - reketine muttali olan Belçika kabi-m a Llhey tayyare meydanı civarında aece yanımda toplanmıştır. Toplan-va marasl aylsa rezeleri fnclirmiılerdir. nee'İ, vaziyeti tetkik etmek üzere dün 

inen paraıütçiilerin Hollndft askeri tı elan devam etmektedir. 

k d 
•ı k d • üniforması taııdıkları görülmilıtür. Alman iıtiluına uğrıyan Holan -

t t Bunlar tevlt!;f edilmiılerdir. da, Belçika ve l..üksemburgun müt-. a ar a l ar arı ver l . Hol11!da erklnı harbiye reialiii- tefikler nezdinde yap!ıki~r! yardım 
nm emnle Alman hudud boyunda - talebi, derhal lı'af eclılmııtır. 

--,,..----------....--s....-..--...-....--.....---it Jd bütün kanallar at;ılmrt ve bu mın. Bir taraftan lngiiz ve f Tansız tay 

:t rı ..... ~ ı~ ''L '-"lr-·"'- ~ Kd ·-.'-dl d n• il .. -•d taka sular altında lnrakılmııtır. yareleri, diğer taraftan da kara kuv 
Sli ;&a, -.u.&a u.& •• W.15... .,..,,.,, ~ e Tur~ -W:-1'• ı&IV ~ Kraliçe Vilhelmine mtllete hita - . rtleri bu memleketlerin yardımına 
- . k ..t t kil t l • ht l ben neırettiği bir beyanname ile va- komıuılardır. 

Joı:jUD yeni . &bine.,,. e' e me eri mU eme ziyeti bildirmiş ve ordunun mUstev- (Devamı 3 üncü sayfada) 

çemberıayn dün muhtelif temaslarda bulundu ve işç~ partisi lideri ne_4~ ~akika Norveçte çarpışmalar 
gôrüştü. işçi meb'uslar Çemberlayn ile beraber çalışamıyacaklarmı bıldırıyorlar devam ediyor 

Narvl~e yeni 1 Norveç bu halda 1 

müttefik kıta ~ ı 
ihrac edi idi 

Bir küçük Alman kıt' ası 
şimale doğru ilerliyor 

Çenıbcrlayn ıstifa ettiği takd'!rae yeni kabineyl tqicıl edecekleri söylenilen Çörçil, Loyd Corc ve SınJdtr 

Norveç!iler Alm11n ileri 
hareketinin bazı noktalarda 
tevkif edildigini bildiriyorlar Londra, 9 (Hususi) - Gün'lln hararet-, dtrlar. Bazılarına göre Çemberlaynin is- sından :başka, bir de valc'a ciheti v.1rdırı 

ti mevzuu, Çemberlayn kabinesinin ikti- ttfa edece.ki muhakkaktır. Diğer bir nık. Başvekıl, Avam Kamarasının bugiln. 
dar mevkiindc kalıp kalmıyacağı mete- tai pazara göre, Çemberlnyn başvekil kü kısa toplantısını müteakıb, hükumet Holsinki, 9 - Norvey başkumandan-
lesidir. kalımakla 'beraber, kabinede geniş bir partisine menwb dbrt muhafazak!r 'lığı aşağıdaki tebliği neFctmı~tir; Etvenmı yanıyor 

Siya&i mah!eller, umwni efklr ve ten.sikat yapılarak. ı:nuhalltlerin de jfti- mab'usu ka.bul ederek, vaziyet hakkında I Kıtaatımız, d.ün işgal ettikleri :mevki· ı Amsterdam, 9 (A.A.J - Norveçin şl. 
matbuat bu hususta muhtellf tahminler rald temin edilecektır. hunlann noktai nazarını dinlemiştir. lere yerl~tir. NamıiOs mıntuka:.ında. mal !11llntakasında Alınan tuarruıu, hır 
ileri sürmekte ve faraziyeler yapmakta- Meselenin tahmin ve faraziye safha- (Devamı 8 inci sayfada) bir küçük Alman k:t'ası şimale do~ru taraftan büyük arazi gilçlüklerlnden ve 

-===------=------------.-:::ıı~----=====a--===-===-=-==-======:::::ıııc::::::ıı ilerlemektedir. Bu bir öncü kıt'adır ve djJ?er taraftan da hu mıntakada tahaşşüd 

İngilizler müteaddid 
Alman naklifle ve iaşe 
gemilerini torpilledi/er 
1'1tlnferiden seyahat eden iki 

Alman l&'fe gemis~. d~ batırıldı 
~~---------'~' 4 

Londra 9 (Hususi) - 'Amirallik dai - ad4/d AhaMı.. nakliye ve iaşe gemilerini 
ııesi tarafından neşredilen bir tcbhğden ~·l\ff aKi):etl~·ilJemlflCrdlr. 
•nlaşıldığına göre, İngihz tahtelbahirleri pn ge~den~,!Cşekkil bir kafıle ah .. 

liugtin ka!llo haUnde seyahaı eden mili•· '-~~zı-",J UllcU ııayfada) 

Fransa kabinesinde 
ingilteredeki buhran 
meselesi görUşUldo 

ileri hareketinin çok aheste yapıldığını etmiş Norveç kıt'alarının mukavemeUn-
gösterrnektedir. Devriyeler arasında bir den - dolayı, tamamile durmamış ıse bile 
kaç müsademe vukuıt ge!miştir (A.A.) çok sektedar edilmiş bulunmaktadır. Al-

Narvikte vaziyet manlar, halen Mösjden'in cenubunda 
. ,. . . durmuşlardır. İyi membalardan bildir:!. 

Parıs, 9 .. (A.A.) - Narvık cıvarında diA'i!ıe göre. mütt~iklerln yardımı ~::ık 
harelc~t muttefikler lehınP. cereyan eL . . k , 

Paris 9 (Hususi) - Kabine bu sa'-ah h t il 1 tnüeasırdır ve bu }lal Norveç ıt aformın 
• ı.: mekle beraber son .derece a ~s a er e-- • d k 

başvekil Reynonun riya1eti altında ton.. d 1 . ddid 'h mukavernetinı kuvvetlen ırme ·tedir. 
r mektedtr. Yeni en yapı an mutea ı -

lanmıştır. rac hareketleri, müttefiklerin Narvik et. Norveçlilerin bir muvaffakiyeti 
(Devqmı 3 iı11cii B«".Jf<:t1a) f d ki dl t t Stokholm, 9 (A.A.) - Norveı- resmi ..................................................... , .. ..._ ra ın a mevcu arını ar ırmış ır. . . . . . .. ,,. 

Bugün Alınanlar nefsi N~rvilı:: istikametinde aJ~n~n verdıği bır habere gore, . .Nor. r değil, şehrin şark istikametinde demir- veç kıt alan, tayyare topu ve pıyade 
Hatıralar arasında yo1u boyunca geri çekilmektedir. kıt'~lari~.e sıkı bir albirlıği halinde çalı-

YAZAN 
Namsos mıntakasmda. Almanlar, nef- şarak duşmanı, Grcsdalen dağhk mınta. 

si Namsostan pek fazla ileri gitmiş de- kasından püskürtmeğe muvaffak olmuı
ğillerdlr. Bu ileri hareketi içJn iBtifade !ardır. 

O•tad ettikleri yoJ son derece sarp ve tek bT Almanlar İsveç hudud\Ulda 
Halid Ziya Uşaklıgll yoldan ibarettir. Çok şiddetli h;ırekAt fc- Stoklho1m 9 (A.A.) - Alınan kıta -

(Bug1ln 6 ncı ıayfada) Ira eden Norveç müfrezeleri, bu Jleri hn- a~ İsveç - Norveç hududunda.kl bir 
__ --""!' _________ , I :rekeU pek g{lçle§Urrnektedlr. · (l)~ıvamı 8 inci sayfada) 

s --

ere 

ye 
m. 
ıa. 

e~ 

ne 

.. 
1-
L 

.. 
•• 
~ .. 
ı. 

• 



1 Sayfa SON POSTA 

Her gün Resimli •ak-1e: ;;;; Saadette ve felakette hissemiz -
Sözün kısası 

·Alman çocuğunun 
".Cengiz Han,, ı ve 
ltalyan lmparalorlutunun 
Mermer haritası 

~--- Ekrem Uteklıgll 

M uhareben!n patlamasından çok 

evvel bir İtalyan ga.zetesjnde çık

~ bir fıkranın tercümesini okuduğu
nu hatırlıyorum. 

Mulıarrır Berline gitmiştir, eski bir 
!\lınan dostunu ziyaret etmiştir. Samin:ii 
:nr aile sofrasında yemek yemiştir. Aile
m genç çocuğu da sofrada, en çok gülen, 
onu.şan da o. Ncş'elıdiı'. Çünkü zaman 

nekteblerin imti:nan zamanı. O sabah ta-
rih dersinin sınamasına girmi~. muvaf • 
·u.k olmuştur. Kendisine ·sorulan ıuali 
;oylüyor va-diği cevabı tekrarlı)"Or: 

-- Cengiz han büyük blr adamdı, bü
yiik bir adam oldı.ıg~ ... s. a:.len elbette 
rillnan kanından gelmiş olacaktı. 

Diye soze başlamşı olduğunu anlatıyor. 
İtalyan muharrir hik!yenin bu nok -

;ası.oda ~ını kaldırıyor. Fakat çocuğun 
:>abası. hep: 

• 

İcısanluın çoju hayat!anrun ilk kısmını, ıkinci · kı -
sımdn bedbaht olmak için hazırlık. yapmakla gcc;iulE:l'. 

-~. 

Köy enstitüleri 

~·----- E. Ekrem Talu 
-.r.r ey eğlt.meni ve köye faydalı ola~ 
.... unsurlar yetiştirmek üzere muhte~ 

yerlerde açılacak köy enstitülerine müteallllt 
ık:anun Büyük Millet Meclisinin tasdikinden 
çakmıştır. 

Bu kanuna. göre, bu yıl ilk olarak kurula. 
cak 12 eIUUtüye, ilk mekteblerl bitlrmlş tik,, 
ren ve bedenen miliıi,eld köy çocukları seçi. 
!erek alınacaktır. 

Bunlar beş yıllık bir tahsilden sonra mu -
alllın sıfatlle tayin edlleceklerl köylerde yal. 
ruz muallimlik ve eğitmenlik etmekle kalm1. 
yacaklar, köylünün kalkınmasına taallük e-

r:Er.~~;~;~~;.;~;;~~;;;;:~; genç Maarif Vekilimiz .bu işdekl isabet ve 
muvaffaklyetlle daima iftlliar edebilir 

Türk köylüsü umumlyetJe Herlemeğe teş • 
nedir. Ondaki harikulade zeka ·ve is•idada, 
orclu sübaylarından her zaman için yiızlerce 
~hld ıöstermek kabildir. Medcnlyetln, Iab -
rlılı:a, in.şaat, makine gibi vasıtalarla sokul • 

Saadette Yeya felilkette en büyük grurur veya mes'uliyet duğu her buca4'ınıızda derhal, göze çarpacak 
kadar blr kalkınma ham.lesine şahJA:i olmalı;.. 

hıssesı kend•mize düşer, ikinci §8huı ikinci derece amıldir. tayız. Mesela Ereğli kombinasının kuxuldujJu 
andan itibaren o ufak kazanın civar köylo -
rile beraber, manzarasında husule gelen ba. 
r1z bir değtşlkllk vardır. =~~~i~Jfif~f. 

Çocuğun babası hüzünle gülüyor ve Birşarlıı.müsab11kasınıl('·-.................................................... '\I lfolanda Veliahdl 

~üçük"O~~~;r::~~~::mektebde öğ. Kazanan kilise hatibi . Hergun bir fıkra r Ve Holandalılar 

Demek kl köylerimizin mühmel ve bakım
sız görün~il, o köyler halkının kabiliyetsiz 
olduğundan değil, rehber ve mürşid bulama
masından ileri ı:elmiştir. 

İşte köy enstitülerinden yetişecek olanlar 
bu rehberlik ve mürşidl!k vazifesini, hükü • 
metin dalın1 kontrolü altında görmekle mü
kellef olacaklardır. Bunlar, iblr taranan 
köylünün çocuklarını talim ve terbiye ede?'
ken, öbür yandan da bizzat v:ücude getire • 

rendiği bir tarih bahsini evde tekrar et- Londrada yapı.. -----
CD.işti. Yanlış anlamış olacağına hükmet - ian bir şarkı mü- Davayı kazandım 
~. dUı..elttim. Gidip rnektebde söylemiş, sabaka.sında +4 demektir 
~k geçmeden fırkadan çağırdılar, gıttim yaşlarında bir kili-
ve kat't bir emirle karşılaştım: ı se hatibi, e~ki şar •. 
cÇocuğun mektebde öğrendiği bahisle- ~~lan kaı~es:rıc.e 

re kanşmıyacaksm, doğrusu ona söyle - soylemek, dınlı:yı
nendir> dediler. D?stum bizde bütün ta- etler·~ en g'izcl bir 
rih bılgisi değişrnışt!r.• şekilde tesir ettir. 

* Dün 9 Mayıs ftalyada ordu günüydü. 
İtalyanlar Habeşistanı da alaraK kur

duldarı imparatorluğun yıldönümünü 

tes'id ettiler. 
Dinlemeden. okumadan tahn&.in edebi. 

Liriz: 
Bü.tün .memleket donandı, neş'e içinde 

yfu.dii. 

mek cihetlerindc·n 
şampiyon ilın e
dilmiş ve kendisi. 
ne şıımpiyon,uk h~diyl!si olarak ta bit 
çinko !banyo verilmiştir. Bur;ıda hatibi. 
türkülerini okurken görüyorsunuz. 

A merikada hı..lk neden 
faz ·a fJtr.f!İ veriqor ? 

~ tereddüd etmeden kat'iyetle ina-
nabiliriz: . Gün geçtikçe dünyada ga:.ib ~arib ha-
Halkın """'esi . .d. . . d dıselere şahld olıuvoruz. Bugun de b•mun 

n .. i saırumyı ı, :ı.çm en ge- . b" . lini" • d v • 

l:I. ordu. 

1 

yem ır rrusa arze ecegız: 

• y 1920 İt al yası manevi ys tını kaybetmiş. E:lı' le~ .. ~erikanın verg~ daire 
1 
eri 

bolşeviı:min kara uçurumunun kf>narına hallı müşkül bır n:~amma k~rşısında b~. 
kadar sürüklerumş bir memleketti. lunmaktadırlar. M~kell~flenn hır ç,1gu I 

1940 İtalyas1 gençleşmiş, kuvvc:tine birk~ç senedenberı h~zın~yc karşı . olan 
inanmı.ş, muhtelif fırsatlarda. kuvvetini vergı borçlarını fazlastle odemektedırler. 
göstermiye de imltan bulmuş bir mılle - Maliye daireleri bunun sebebini ne-
tin yurdudur. den sonra anlamış'ardır. 

İtalya dörtte bir asırdan da losa bir Amerikada mükellefler bir iki sene 
müddet içinde katettiği mesafenin uzun- geçtikten sonra hazineye müracaatla faz-
luğu ile mağrur ,'llab.ilir. la vergi ödediklerini isbat eyl~dikleri 

İtalya muharrirleri Stlc sık: ta:kdirde faz1asile ödedikleri paıayı v3.z-
- Zaferin yolu İlalyadan geçer, de • de altı buçuk fafaH<! almaktadırlar. 

meyi itiyad edindiler. Almanyanın İtal- Senede yfüde altı buçuk faiz hiç~ır 
yaya verdiği hayııti eh~mmiyete, rr.titte- banka tarafından verilmediğinden mü. 
tiklerin İtalyayı Y.cndi1erin"' çekmek iç1n kePeflerden bu usu?e müracaat edeni.er 
sarf~ttikleri ga~te bakarsak, ni'!ıaY.et bir havli kazanmaktad1rlnr. Bımu düşiln
biraz da düşQnür~k bu sözde, bu iddia- mek için herhalde Amerikalı olmak icab 
da az çok hakikat hissesi bulnbiliriz. eder. 

İtalya. imparatorluğunun kuruluşu 
ytldönümünde \mar ettiği se$çte ve Wnlt Disneu bir s;rkef kurdu 
duyduğu gururda hak).ı olabilir, fakat gu-
rurun .şar~ba benzer bir hassası vardır: 
Tutulanı ~abuk sarhoş eder. 

ihtiyar bir köy1ii. katlTma bir çu _ ceklerı örnek tarla, bağ, bahçe, atelye gibi 
b ~d şeylerle köy halkında iyiye, güzele, pratık u-

val ug q,y yüklem:ş, degirmene gö. sullere orşı allka uyandıracaklardır. Ma.-
türmüştii. Çuva!ı de'.;-:rrnene bırr;ı],·tık- amnfih onlann işi bu kadarla da kalacak 
tan sorı.ra katırıı1ı, değirmenin y_rı - değildir: Enstitü mezunu muallimler, şimdi. 
nındakt çayırda bir a'.}aca bağlad~. t ye kadar köye nüfuz edemiyen iptidai hıf • 
Kımdi de yere oturan. Beş dakika E zıssıhha kaıaeıerinl, tasarruf fikrlnl, iş bir. 
geçti, geç.rrıedi, değirmenc.Tıin Sl'sini.: liği mefuı.ununu, kanun bilgls.inl ve dnha 

- duydu, aeg'"innenct: E bunun gıbı ıbun ve raydaıı şeyıen de t~1kin 
etmek f~tını bulacaktır. Bu itibarla, köy 

- Katır deijirmenmH girdi. On ~ en.c;t~Uyı~en mezun ve bizzat kendi, k8y 
çuval yulafı yedi, biti···di. • muhitinden yetişmiş genç muallimin, hele 

Diye bağınyoHi: . Meğer ihtiym rn E biraz da cevherli ve bu !şe hevesli olursa, ü,. 
katırı ipini çözmüş, deJi'rmene gir _ i zerine alaca~ı "TaZife büyüktür. 

• HolAnda veliahdi Prens~:; JU1y:ına 31 Şim.dlllk 12 den i'baTet bulunan köy enstı .. 
mişti. ; ~•ı rl 

I'! ya~ına bastı. Bu mifnasebcıtle I.ahide tu e nln mem~keJ;in her taratma n.Yllma.-
Değirnıenci hemc'"t şehre gitti. M 1

:- şenlikler yapılınıf, prenses, ko~ası prens la,rını can ve gönülden dileriz. Nakden. ma .. 
seleyi kadıya anlattı. Kadı ihti=ıar Brenha d ik' ğ·ı bi likt h d len ve bedenen fedakArhtta ve yardınıdtL 
köy.1üyü çağırttı. AlP.ltlsul y.1şım sor• . ~ -:'e 1 ÇQCU ı e r e ıe ır e bulunarak mekteb yapan köylümüzün öğ • 
du. Köylü cevah. verdi: bır gezmtıde bulunarak kendisıni alkı.ş- renmeğe ve tleri gitmeğe teşneliği, cümhurL 

lıyan tebaasını hararetle sel~amı12tır. yetin kendi.sine böyle kıymetli bl.r armağanda. 
- On beş yaş11rd.ıymı. ıı Prensesin ilk kızı, 31 Klnunusani 1.938 bulm:ınna.sma çokıtan hak kazandınnıştır. 
Kadı bu cevab<lrL'I. 1w§Trmmttdı: de doğmuştu. İkinci kızı iae henüz dokuz G G I ,,,.....r- L 
- Ak sakalınla nasıl otur da on aylıktır. L-. L-k11tuıt- · L...--a ,. 

beş yaşında ohtrs~ 1ı, bu•ıa. inan'T"tat'ı. ... _ .. __ ,_ .................................................. ,. ......... .. 

11ıtiyar köylü gii.ld1l: Bir milyon dolarla fay dalı İngiliz Büyük Elçisi 

d
. -b Davayıb ka"'arıc!ı.~ı. dc:,.r.l.1e~·tir, d~- olarak ne yapılahı.lı·r ? Bulgaristandan döndil 
ı, en on eş ya:;ı.r.'!.utı o ! 1~r1H~ıa sı-

zi inandıramadıktıı•ı so1rn beni d!lt:ıı 
eden değirmerıcı hatırımt>ı be5 1ık:
ka içinde on ctwal yulaf yediğine sizi 
hiç inandıramaz. 

İhtiyar beraet ctmişt!.. 

,, .............. ..__.. ......... ----·-·""" 

lldn<li Alc,llm 

s. D. ::i. u. :;). ıJ. 

16 oıs 9 18 20 69 
8 61 12 l oi7 

Büyük elçi gartlı:ın !tıkarken 

Bir müddet evvel Sofyaya gitmiş olan 
İngilterenin Ankara bilyiik e1çisj 8111 
Hugessen, dün sabah tekrar ~ehrinı.iM 

donmiiş ve akşam eksprasile /mkaraya 
hareket etmiştir. 

1 STER J NAN, 1 S T E R INANMA1 

Sofyada Bı.ılgar kralı tarafından kah 
edilen ve Bulgar hll.kfunetı erkdnile t 

maslarda bulunmuş olan Sir Hugesse 
seyahatinden çok iyl intıbalarln dönmü~ 
olduğunu söylemiştir. ---· 
Bir işçi makineye sıkışıp yaralandı 

E!r }'ransız meslektaşımız Bulgaristancı gitmiş, iyıce bir 
.1tclde yer ·bulabilmek için lbtr hayli zorluk çekmiş. gazete
sme y.:>llndığı.mektubda: 

- Sofya hemen hemen ecnebilerle doludu1·. diyor. . . 
IS TER 1 NAN, 

Bız ıbu satırları oJı:urken kendimisi düfi.indük. Koca 1.stan
bulda iyi den!leb1Jecek başlıca üç otel vardır. Bunlardnn en 
bUytiğü mlişterlsizlikten.kapand.ı, aylar var ki kej>enkleri çe
kilıdir, .geriye kalarf iki otel i:;e hemen. hemen be>§tur. 

1 N ,A N ·M A 1 

• 
Kas:ı:m~da. Kulaksızda 112 sayılı ev4~ 

oturan ve Hasköy tapa fabrlkMmda tş:llllt 
yapan Ali, dün fabrikada. çalı§ırken, hare ,. 
ket hallnde bulunan makine e aık~k vt\.. 
cudü.nü.n muhtelif :verlerh-ıden yara.lanmış .. 
tır. 
Yaralı teda.vi altına alınmış, kaza. etrafın· 

da. tahkikata. başlanmıştır. 

J 
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E 
......................... 
• Demokrasinin güzelliği 

Yazan: Selim Ragıp Emeç 
!ngiltcreye ıs. 

(Basfaraft t inci sııvfad:l \ 1 tının bu sabah saat ~çte Holanda 1 çuğu~~an. itibaren ~nvera mmta • marlanacak gemi-
Gerek Belçika, gerek Holanda hu hududunu geçtiklerinı haber ver - kası uzer'.nde. uçmaga ba!lamışlar- lcrin siparişinden 

vam Kamarası aza.sının Norveç hn. 
rekfttı ve ıılelümum harbin idares 

hakkında İnglllz hükumetine tevcih ctm; 
olduğu tenkidlerin şiddeti sosteriyor ki in. dudlarında siddetli muharebelere mektedir. dır. Hava dafı bataryası derhal ha- sarfınaz~ cdılme. 

~ y · 10 (A A ) R .. t r k t · r si üzer ine, bu paru gillz erkan umumıyesı bugünkü vazıyeıter başlanmııtır. afıngton · • - oy e re e e geçmıf ır. gayrlmemnundur. Sarahaten goster.ml§ ol 
Hadiseler sürat1e inki§af etınek- ı ajansı bildiriyor: LUksemnurg hükümst erkam ile memleketimiz- duğu kısmi arzuya nazaran da harektıtı dP 

te,.ı·,.. Ruzvelt, Almanyanın, Holandayı 1 1 • tft 1 tf de b ir tersane ku- ha muv:ı.ffakiyetli neticelere isal edebilecek 
Londra tO (Hususi) - Bu sabah işgal etmekte olduğundan habc:r~ar m9m e <etı r <8 1 rulması hükumet. bir bukümet. heyetinin 1ş lba.şına ceıınesiıı 

Amsterdamdan alınan haberlere gö-

1 

edilmiıtir. Sumner Welle!, harıcıye Vatington 10 (A.A.) - Röyter çe takarrür etmiş- istiyor. 
re Alman hükumeti, Belçika, Ho • nezaretine davet oiunmu!tur. ajansı bild:Tiyor: tir. istanbulda ku- Başvekilin, z:ıman nezaketine, bundan do. 
1 L k b h •kA 1 . H . .. d u . d h va Birlesik Amerikanın Belçika el • rulucak lnyı Jtilhad lüzumuna dair Heri surmüş ol. 
inda ve ü sem urg u umct erı-1 Ota t l Z .... rm J . çiti Cudahy, Lüksemhurg hükumeti tersane duğu mülflhazal:ır fayda vermemiş, <81> rey. 

ne birer nota tevdi ederek, kendi • , muhareb910rİ baş' adi erkanının, hariciye nazırı müsteım:ı, yerı hakkında tet. b llk bir ekseriyet kazanabilen hiıkiimet Ka -
lerini müttefiklerin c<melhuz istila· kiklerde bulunan cnizyo!lan Umum marndan çıkarken istifa ediniz, gidiniz gibj 
ıından» koruyacağını, hitd:rmiştir. Londra 10 (Hususi) - Associa - Lüksemburgu terkettiklerini haber ht!yet yakında bu MiidtiriL fbrahi11ı böyle bir zamanda heklenllınlyecek bir mua. 

Her üçü de ayni mealde olan bu ted Press muhabiri tarafından bildi- vermektedir. tetkiklt'rinin neti- Kemaı Raybom mcle görmüştür. Avrupa matbuatının ekse. 
notalarda_, harbin başlangıcındl\nbe- rildiğine göre bu sabah Alman ve Lttksemt urg istila sd di cesini Münakalat Veka'.etine bıldirecek- riyetıe kaydettikleri gibi umumi milli bir fti. 
ri müttefiklerin bu üç memleketin Holinda tayyareleri arasında, Ho • Brüksel 10 (A.A.} _ Röyter n • tir. Bu hususta DPnizyolları İşletmesi U- mad görm.ek s~yeslnde harbi idare ~d:bn.e. 
bitaraflıklarını müteacldid defalar landa arazisi üzerinde tiddetli mu· jansı bildiriyor: mum Müdürü Ke:ral Baybora ezcümle cek olnn Ingilız kabinesinin, bu vazı~e.te 
h l ld ki · d" d b h b 1 I 1 .. 1 . t mevkllnl muhafaza edip etm!yeccğl bilme • i la etmiş o u arı ve şım ı e u are e er o muftur. Lükıemburg istila edilmiıtir. şun arı soy emış p·: ~ 

ı 1 ~ · l 1 • lA H l" d l mez. Fakat kendisine Uı.zım olan t:ım muza. üç dev eti isti a etınen lasl.".1:" anll• Almanlar, ~ıme ı o an anın tay- lng.ltera hUkOmeti ızlamıayı - Memleketimizde bir tersane kurul- heretten mahrum okluğu için mümkündür tJ 
bulundukları ileri sürülerek~ Alman yare meydanlarına para~üt~üler in- . 1 l . ması !hakkında hiikılmet in verdiği karar ~başından ayrılsın ve yerini yeni bir heyete 
yanın himayesi teklif edi1mekte - dinneie te§ebbüs etmitlerdir. iŞ'\? 8 tı üzerine Münakalat Vekftlcti mühendisle- ıerketsln. 
dir. Almanların bu te~ebbüsü timdilik Londra 10 CHu~usil - lngiltere rile Denizyollan mühendfslermden mil- umumi vaziyete ve hddf.satın seytine bat_ 

Bu notaların itaat Belçika, Holan· muvaffak olmamı§tır. • hükUmeti, eaki Dnnimarkaya mer- rekkeb b ir heyet muhtelif yerlerde tct- tığımız zaman, İngiliz başveklllnln bu müna-
da ve Lüksemhurgd~ biiyük bir he- Hava muharebelerinin Holanda but olan lzlandayı işgal etmittir. kiklerde buJunmuc:lard•r Yalnız yazıldı- sebetle g<Yıe çarpan maküs tallhlle karşılaş. 
yecan tevlid etmi~ ve üç devlet ayrı ı üzerinde elan devam ettiği bildiril- Bu ... itgalin muvak~at ~ahiyette ğı gibi tersanenın~ Pendİkt·~ ?avli adası mama'k mün:ıkiln olm~yo_:. Bugünkü hnrb -
ayrı Fransa ve fngHtereye mÜrd.caat mektedir. • o}acagına ve _harb ~ıter ... ~ıtmez. İz • karşısındaki sahilcic yapılmasına kat'i o.. den içtınab ıçln be.şen b~tün -gayretleri sar-
ederek, Alman tehlikesine ltarfı hl- 100 Alman tayyaresi BrUksel landanı~ tahlıy~ edılec~gıne da~r l~- Jarak karar verill"1ic; dev ildir C'ünkü tı>r- fcden bu z.at, ne hazindır ki harbe girmeye 
hl&Vf'! edilmelerini istemi ferdir • landa hı.ikumetine tcmınat verı!mı§ . • . . g . .' _ karar verdiği zaman, arkasına takılan uzun 

• § • Uzerınde uç~u b h'"kl':. d b f k t sanenın kuruımas1 ıçın her turıu şartla- bı ıhma1 ve teseyyüb mnzısının mes·uııyet P ' 10 (AA) R·· t • · ve· u u umet e una muva a a .. .. r • 
ans . • - oy er ajansı .. .• • • i nn gozönundc tutulması lAzımdır He- ıerlnl de omuzlarına yüklenmiş bulunuyor-

bildiriyor ı Brukıel 10 (A.A.) - Royler ajan etn(.,~r. • • • _ nOz daha etüd safhasında olan iş. tct- du. Ana vatan filosunun denizlerde İngllhı 
Belç.ikanın Fransadan ve fngilte • ıı bildiriyorı • fngılterenın tamam_en ıh11y~h nıa· ı kik heyeti tarafından Münaka1 at Vcktıle- hakimiyetini dalma yaşatabileceği kanaati -

~eden yardım istediği haber veTi1 • Yüzden fazla A!man tayyaresı bu hlyette olan bu tedbıri, zlandaya tine bildirilecek \"f' Vck<ilette de al1ka. le hareket eden amele partisi erkanı, bu ikuv_ 
ın ktedir , ıabah Brük.el üzerinde uçmuftur. j kaqı yapılması muhtemel görülen dar servislr tarafındar:. tetkik olund:ık- f veti ne kUi derecede modernleştirmiş, ne de eBrük~ 10 (A.A). _ Holanda Brüksel 10 ( A.A.) - Müteaddid 1 bir Alınan iıgal hareketini önleme- tan oonra hükılmetin tasvibine arzerlile- günden güne çok müessir bir silah haline 
brduau genel kurmayı Alman kıtaa- Alman tayyaresi, sabahın dört bu -1 ie matuftur. cektir. Bundan ba~ka herhangi şekilde lgelen tayyareyi, imparatorluğun lht1~açla -

lngiltere iki buçu.k ~ilyon 
asker daha topluyor 

Londra. D - 19 y~ından 36 yaıına ka- takriben 9 sınıf silfilı altına alınmaktadır 
C1ar olan erkeklerin ırllAh altına çağını.. 1 ki bu da iki buçuk mily·m asker demek. 
muı ihtimaline karşı, kayıd muamelesi• tir. Kayıd muarne!.esi yaptırmak •e kıt'a
f.apılac8'1na dair olarak bugiln kral ta-1 Iarına fltlhak etmek üzere şimdiye kadar 
iafından yeni bir beyanname imzalan-! müracaat edenlerin sayısı iki milyımdan 
ın.a,.tır. Bu yeni beyanname mucibince, fuladır. • (A.A.) 

Ruzveltin Duçeye 
lavassut teklifinde 
bulunduğu asılsız 

Ncvyork, 9 (A.A.ı - Nevyork Times 
pzetesinin Vaşington muhabiri, Cüın

bUITeisi Ruzveltin talimatı üzerine, be
yaz sarayın, bugün, Romadan gelen bir 

fıaberi tekzib ettiğini yazmaktadır. 

Bu haber, Cürnhurreısinin. Romadald 
Birleşik Amerika elçisi F:liphs vasıtasile 
Mussoliniye bir sulh pl5nı verdiğine da
irdir. 

Beyaz saray erkanı bu haberm tama.. 
men yani~ olduğunu ''e hiçbir (-Sasa is
tfnad etmediğini soylemektedir. 

Nevyork Times gazete:;;. Reıınadun al
dığı diğer bir haix:ri ncşrctmekter.lir. Bu 

habere nazaran, sıı lh lehinde yeni bir 

ıayret yapılması iç!n. Ruzvelt tarafın. 

aan vaki olan teklifi. Duçe, ncutketle fa
kat kat'i surette reddetın!ştir. 

Fransa kabinssind3 f .~Htere1"ki 
buhran meselesi gö ·uşuldU 

(R3~tarAf1 1 inri ""Vfadft} 
Toplantıda. bilhassa f ngiltcrcdeic: kı:ı. 

bine buhranı meselesınin görüşülrhığll 
Jnlaşı ~maktadır. 

Dlğel' taraftan yarın içtim:ı cdnc~k o-

Kontrol vesikası 
gösterilmiyen mallar 
ihrac edilemiyecek 

Ankara, 9 (Hususi) - Halen mer'i
yctte bulunan palamut, çekirde~iz kuru 
üzüm, fındık. yumurta, tiftik ve yapağı 
ihracatının mürakabcsın~ dair nizarpM. 
melcrde kontrol v!:sikası ibraz eclilmiyen 
malların ihracına ve n Temmuz l!'.l.\O ta
rihinde mer'iyet mcvkiino:? girecek olan 
buğday ve arpa nizanınanıe!erınde :le :hra 
cat kontrolörünce nümune alınmak üzere 
ma~m başına gelindi~~ ve işe b::ışlandığı 
hildlıilmed.en malın tar.miline. gümri.ık 

idarelerince müsaade edilmiyeccğı yai'llı 
bulunduğu halde gümrük irlareJerincc 
tatbikatta bu hususlara itina edilır.edi~i 
vaki müracaatlard:ın anlaşılmıştır. 

Kontrol vesikası ibraz edilmiyen yu. 
karıda nevi1eri yazılı malların ıhraç ecfü
memesini ve nümune alınmak üzere ma: 

lın başına gelindiği kontrolörlükçe güm.. 
rük idaresine bildirilmedel" arpa ve bu~
dayın da tahmiline müsaade edilmemesi
ni Gümrük Vekaleti a1Skadarlara bild:r_ 
ınlştir. 

l ll1il zler mtttearldid Alma!1 
nal< İ]e Y9 İ"Ş1 gJmilerini 

to .. pil!editer 
lan nazırlar meclu1inde de. N~rveç }wre- f'P .. ··· ·-~ tı t jnd ~avf~da) 

katını~ mevzuubah;. edilec:ği ve bu ~~-,lan torpillerden altısı hedeflerine is:ıb~t 
tustakı müzakerele;m rneb usan mc~cl;sı- etmiştir. İkinci kafıJ~de üç ve diğer b:r 
tıe intikal etmesınin muhtemel bulun:iu- kafilede de iki gemiyi! isabet vaki olmJş-
"-1 söyJen.mektedır. tur. 

Halen tatilde olan meb'usan meclisi, 
16 Mayısta toplanacaktır. 

--- ---- ····-
Resmi nakli vasıtaları 

hakkındaki layi'-a bugün 
Mecliste görüşülüyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Resmr nak!l va
ptıları hakkındaki layiha yarın (bugün) 
Mecliste görilşülP.Cektir. 

Ayrıca, münferıden seyahat eden iki 
Alman iaşe gemisi de batırılmıştır. 

Alman esirleri 

Londra 9 (A.A.) -- İskoı;yaya çıkarıl:ın 
esir Alman tayyarecileri arasında, harb. 
den evvel, başlıca İskoç liman1 ı:ırını ziya_ 
ret ederek fotoğraflar çeken bir gencin 
de bulunduğu görülmüşti.lr. Geçen ::.ene 
Mayısında bu genç, Glaskovdaki Alman 
konsolosu ile uzun bJr mül!kat ys.ıp~tı. 

.. . . . . _. rını karşılıyabılecek ıblr miktar ve mukem • Hava harbi• bir .m.Utalea ytlnıtmeıt şımdılık mev~ım- meli ete çıkarmayı düşünmüştü. Onlar ma-
aizdir ve tetkiklPrin neticesini beklemek z!':le:i muvaftaklyetlerln mefahiri ile l~tik-

Bir İngiliz tayyarecilik 
mütehassısı, ilk adımı 

atalım, diyor 
Londra, 9 (A.A.) - Tayyarecilik eks-

perlerinuen biri w·cekly Maga1ıne'de ha. 
va haııbinde Büytlk Britanyanın ıJk a:h

IA.zım gelmektedir. ball temin edeceklerini düşünürlerken karp 
- - tara!, büyük bir inkişaf kud\ .. etl a.n:eden ye. 

Mi1Ji Sefin Leh n1 sll!hın bütün imkAnJarmdan istifade et. 
meye hazırlanıyorlardı. Devirde büyük blı 

C •• h • • dettşiklllt hA.sıl olduğu pek anlaşılmamıf um urreısıne gibi idi. Delikli demir denilen türettn icadllt 

ı f dünya müvazenes1nde hasıl olan büyük ta. te gra ) havvül gibi tayyarenin nldığı ehemmiyetle 
. . hft.oııl ola.n vaziyet de~ikliğini sanki görmU. 

Ankara, 9 (A.A.) - Lehıstnnın m:JH 1 _,. v -... k ' ha b 1 ti b dil b'· . . _ yor a ..... ı. a .... a ı r ç na e mcz u 
bayramı münasebetiJe Reısicumhurumuz hale gelip de mücadele haşlayınca aeı haki. 

. . Lehistan Reisiciımhurnna tcbrikler.ni k&t1n ilk tezahüratı P.olonyada kendini cös. 
Bu eksper, dıyor kı: Almanyanm bıı.ı telgrafla bildirmişlerdir ve müşarünileyh terdi. Bu makiis tecelliler devam ede ede nı. 

mı atmasını tavsıye etmektedir. 

belki de pek yakındn bombardıman ede- te tahassüs ve teşekkürlerim cevaben hayet Norveçtek.i malüm hfıdlselere münteh' 
ceği muhakkaktır. Hadiselerin gerisinde telgrafla.mıştır. oldu. 

kalmamamız lB.zımdır. HarekAt sahasmı Bir hayat ve memat harbine gi~ış olaı 
Almanyaya nakletrr.eliyiz. Almıınyanın Mussolininin İngllterenln bu badireyi atlatmak için elin 
.münakalat yollarına, silah v<ı tayyare den gelen bütün gayret! sartedece~ı ve mu 

fabrikaları ile tayyare meydanlarına seri "enı• 50••zlerı• vaftak olacağı muhakkaktır. Fakat, bu ne 
ve metodik taarruzlard·ı bulunmalıyız. 

Eksper. Büyük Britanyanm ela bu ~arb. 

den müteessir ve mutazarrır olncağını 

ancak bunun rıarb:n başlangıcında tah-

min edild iği kadar büyük olmıyac:ığını 
i!Ave etmektedir. 

Eksper, netice olarak, tayyareler:ı:i 

kullandığı takdirde İngilterenin hava 
faikiyetine malik olacağını söylemekte
dir. 

'----:------ - -·-
Mu~ılelif vi'ayetlerde 
yeni hapishaneler 

inşa edilecek 

.1 ~ Ucenin :istihsaline .kadar uğranılan zı:ı.ylat 
mazideki ihmalin lüzumsuz kefareti olmnk 

Roma, 9 (A.A.) - Venedik sarayının tan başka bir mahiyet arzetmiyecekilr. 
ÖnÜ!le toplanarak kendi.sini alkışhyan Evvelki gün Avam Kamarasında yapılaıı 
halka !hitaben B. Mussolini, şu sözleri tenkldlerln haklı görünen t:ıranarı olduğc 
söylemiştir: ndar bir !hayli de haksız kısımları vardı 

9 Mayıs, en büyük zaferjn gUnildür. Mister Çemberlnyn, :muhakkak ki, mes'ul~ 
Sizler, yalnız hadiselerin ihlal edebile.. yeti kendisine ald olmıyan ıblr mazinin a~u 
ceği sükutuma alışmalısınız. mlraslle bir tuırbi başarmağa u~raşıyor. Va, 
- ............................................ ·--·--· zıreslnin nankörlüğü de ibundan ileri geli • 

Elim bir ziya yor. Maamanh böyle mühim bir mücadel• 
içinde, hakikatler'! !bu kadar açık konuşmayı 

Ankara meb'usu Bay Şakir Kınacı, fırsat veren bir rejimin İngiliz demokrasi 
kısa bir hastalığı müteaklb dün Vf'fot et. sinin nefsinden aldığı 1Ümad kudretine hay, 
miştir. Cenazeııl bugtln saat 11 .. '30 da Be- rım olmamak mümkün değlldir. Gönül, böy

şik~şta Kılıçalipaşa Çitlenbik sokak 24 le bir rejimi bütün dünyaya yayılın~ ve ni. 

nmnaralı !hanesinden merasimle kaldın- metlerinden istisna.oıız olarak bütiln tn.cıan.. 
larak namazı Beşiktaş camiinde kılın - ıarı na.:ıtbedar eder bir hald~ görmek isti • 
dıktan sonra saat 2,2!i treni1e Ank3raya yor. 
nakledilecek ve l)radaki medfenı rnah _ 

Ankara. 9 (Hususi) - Adllye Veka1eti sıusuna defnedilecektir. 
Balıkesir, Manisa. Denizli, Konya. Sivas, 

Giresun, Bolu. Bi!fü, Elazığ ve Ağrıd:ı 

üçer ve yüzer kişilik birer hapishane :n
şası için bir kanun projesi hazırlam~, 

Mecl~ gönderilmek üzere Başv(•kaIP.tc 
vermiştir. 

Bu hapishaneler mi!li bankalardıın her 

senede beş yüz bin lira olmak üzere :iç 

senede ıbir buçuk milyon liralık bir istık

raz akti suretile yapılacaktır. Bu p<'raya 

Maliye Vek8.l~ti lrefalet edecek ve karşı. 
lığı icra dairelerindl! ceza evleı-i için yi\7:: 

de iki hasılat olarak toplanan paradan te-
min edilecektir. 

/nglliz - Sovyet 
Görüşmeleri 
Londra, 9 (A.A.} - Lord Halifak::;, 

&wyet Rusya Myük elçisi Maisklyi kn. 
bul etmiştir. Halıfaks elçiye son Sovyet 
notasında kAfi derecede vazın görilnmt
yen bazı noktalann tenvir edilmesi tale
bini mutazammm bJr nota tevdi etmiştir. 

.............................................................................................................................. 
Sabahtan Sabaha 

ltalga 
Ha.rb sahnesinde rol al.Duya bev~lendlfl hal n hareketinden hb-sellllen İtaly• 

~ünün çok bahsedilen memleketı otda. BaJasin siyasi ve askeri ta.rallannı nıite. 
hassıslara bırakmak lizun. ı:aınız ltaJyada ıördüıderlml İtalyan tarilıl bııkkında, 
ki blld1klerlıİıe katank 'lirası reımişken anlatayım. İtalya renç bir nıUJettır. Si
yasi lsUklilini de Fransaya borQUdur. Küçük dük.alıklar, küçük krallıklar valite 
Habsbrırrlann n hattA Akdenlsde ferman okutan korsanlabn tehdidlcri altında 
kıTr&llJp dururlardı. Napolyonun önce İtalyayı istUası, sonra Avusturyayı tepeleyip 
nihayet kendisinin ı&bnedcn çekUmesl italyaya can nrdi ve Kavur rlbj siyasi, 
Ganbaldl rtbl sili.bşor kahramanlann rayretlle a1ata kalktl. Kırım muharebe • 
sinde İn&iltere ve Frans&nın yanında yer alnıa.sı da o zamandır. Sardony& dnleU 
fe.k.Undeld balyaya ~'f'Dtet vercllrdl Ve İtalya A't't'Upa mü'flLZeneslnde eleman oL 
du. Görüıüyor ki teşekkül tarih! pek tazedir. 

İşte bu İtalya buıiln 45 milyon nüfuS:u bir dnlettlr. Cenub ta.rafı z.inıa.t, fima1 
k1RD1 endüstri mıntaka.~ıdır. Fakat cenub kısmının zlraate ayrılışı tabii detfl 
zoırakidlr. Çiinkii bu kımn a.razi rok nrlmsb:dlr. Kısırd~. Bütiin fenni vasıtalara 
ratmen istihsal a.zdır. Endüstri için bütün iptidai maddeleri dışarıdan al.Jr. Kömür 
yoktur, demir yoktur, petrul yoktar. Dıı.ha Habeş harbinde demir için parmaklık
ları söktfiler. Geçen yıl halyada beutnden tasarruf etmek için kamyon yerine 
büyük tahta. ara.ba.lann: önüne moto~lldet koyduklarını rörmü.ttüm. 

Bu vaziyette üç ta.rafı deniz bir İtalyanın kendisini cihan piyasasmdan tecricl 
edecek bir barbde ne l"O'l uymyacaK-ını kestirmek te miişküldür. 

~ .. J..,. C.J.UJ 
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Lokantamlar yemek fiatlarının belediye Altın spekülasyonu 

t ., tin" ı b'fl ..... f. - ... d' 1 . yapılıyor ara ınödlJ res ne 1 ıraz e ıyor ar lJ . Son gün'crde kiiçük tasarruf sahibk. 
rınden baı.ılannın alt!n sikk~ vn altm

Taksim gazinosu şehir, Florya gazino ve lokantası da 
sayf;ye lokantaları için nümune ittihaz elilecek 

Lokantacılar diln cemiyet merkezlerin- dinmek için Balkan §ehirlerindeki meş
Cfe yaptık1an toplııntıda Belediye tan- hur lokantalardan bazılarının tabi bu
fından teebit edilen yemek fiatlannı ko- lunduklan f&l"tlara ald nizamnarr.eler ge
nuşmuşlardır. Bu toplantıda Belediyenin tlrtilmJ§o belediyelerin bu lokantalar üze
bir murahhası da hazır bulunmu~ur. Be. rindeki milraka.i:>e ıekillerf bak~mda ma
ledlye Jıokantaları sınıflara ayırırken her lOmat edinilmiştir. 

dan mamul ziynet eşyası almak temayil
lünü göstermeleri sarraf!art ~pek:.ilatff 
mahiyette hareketlere sevketmc:ktedir. 

Altın alım ı:;atım1 · i!e iştiqnl ede;nlcr, a:a
'.armda anl;şarak hiçbir esasa istınnd e t. 
m"diği ha'de gilnOrı siyaı;i Mdis ... lermi 
•st:~mar edip altının fiatını indirip c1kar
makta, f!C'ne halktan alrlıklarırıı ehemmi
vetli farklarla hall<a ~atıırak büyü:< ka
zançlar temin etmckt<'c'firl<"r. 

Mayıs 10 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi ı 
umum idaresi ilanları ·-------

Doktor ve Eczacı Aranıyor 
!da1eıpiı1n muhtelit yer~erinde ptıhdam edilmek üzere kısım hekimlerine ve eczad. 

lara lhtlyao vardır. Heklmlere vorllecek maaş 177 Ura olup eczacılarınk! 100 liradır. Se1-
be3t bulunmak ve ya.şlan 45 ten yukarı olma.mak üzere taliblerln D. Demiryolları Zat İt-
ler! Mildürlüaiine müracaat.lan. 2117-3742) 

~ an'atkir Aranıyor. 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden 

Sivas demiryol atel:yestruıe ç&ı.,t.ırılınn.k üzere blıind .sınıf tornacı, trezcı ve döktim. 
clyc ihtiyaç vardır; lımtihan ve maUıtb evsafta liyakati görülenlere 77-100 Ura arasında 
bir ücret verileb1lecekt.lr. İmtihanlar lıını.rde, İstıı.nbulda, Eski.şehirde ve S1V'a3t.a. yapıla
caktır. 

Talip ola.nlann İzmir ve Slrkeclde ~let.me müdürlüklerJne, Esld.şehir ve Slvasta atel,Je 
müdürlüklert.ne, Ankarada cer dairesine müraeaatıan Utın olwıur. (2016> (S805) 

sınıfın yemek fiattarını da teabit etmek- Şehir içindeki lokantalara nümune ol
ted.ir. Lokantacılar, yemek flatlarmm Be- ması için Belediye, Taksim bahçesindeki 
led'iye tara.fından tesbitine muvafakat et- gazinonun ıslahına çalış.ıcait , sayfiye yer
meınekte, fiatların ihtiyaca gör~ ve fakat }erindeki gazinolar için de gene Belediye 
kendileri tarafından te!!bi~ edilmesini is. tarafından bir iki gCne kadar kiraya v~. 
temektedirler. Dünkü top'antı mün.ıka- rilecek olan Florya gazın, ve 1okantası 
talı geçm!ş, lokantacılar Belcdıyeye yeni gözönünde tıutı.ılacalttır. 

Normal zamanlarda 1025 kurus gibi h r 1 J s an bu! belediyesi ilanları 1 
Fa~ dü~n alhn Avıunah~blnin bn~n- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~,~~~~~ 
-fa 1495 kuruc:a cıkl'l"ış, banknfordan mcY- Taksim gaztnoou iç.in ya.ptırılacıı.k 8 kalem möble açık ek.slltmeye konulmuştur. T&b. 
duatını alan bazı kimselerin altm n'mal{ mın bedell 2830 Ura 20 kuruş ve Dk tenünatı 212 lira 26 kuruştur. Şartname zabıt ~• 

istemeleri alıp sa!ı,..ıl&rı harrkctc ~e>tir- MuarnelAt Müdürlüğü Kaleminde ıörfilecektlr. İhale 1315/ 940 Pazartesi günü saat 14 d.O 
miştir. Bu barekM neticesınde Mavı~ bi- Daim! Encümende yapılacaktır. Taliblerin Uk teminat makbuz veya mektublart, Shnledeıl 
davetinde 1865 e kada-:- cıkarılan bir t"k 8 etin evvel Fen l.şlert mMiirluğüne müracaatla alacakları fennt ehliyet ve 94-0 yılın& 

bir teklif hazırlamışlardır. Belediye, her iki lokanta ve g::ızinoyu 
Yaz mevsimi yaklaşmış olduğundan &kı teftişlerde bulunduracak, daimi mU

aayfiye yerlerindeki lokantaların yemek rakaobesini idame ettirecektir. 

ald Ticaret Odası veslkala.rlle ihale cünü muayyen saatte Dalınl Encümende bulurum~ • 
O.,manlı altmı sarraflarda dün 1932 ku. ıarı. (3415) 

fiaUan da bu arada kararlaşacak, tarife- Balkan şehirlerindeki lokantalardan 
ler hazırlanacaktır. getirilen maJOmat tetkik edildikten son-

Be1ediye, lokanialann Avrupadaki eJ- ra bu işlere yeni veçhelcn verll:rken mo
lerlne benzemeleri iç:n bir proje vücude dem garson mektebtnJn açılmasına da 
ir-tirmekted'ir. Bu hususta malumat e. çalışılacaktır. 

Bakkaliye eşyasının fiatlan 
ilAn edilecek 

Kalay fiatlannın yükıelme 
sebeh!eri t•ıbi.. edildi 

Belediye b:m&d İşlen MödürlüQü haftada Yeniden mühtm n.bbette yübelmete baş_ 
w def& bakkaliye e.şyu.ı satış tıat.ıarmı tea- hyan kalay fiatıan etrafında Mınt.aka. Tlca
bit ve halka Illn edecektir. Halkın aldanma. ret Müdtll-lüiü te!Jdkle.rini tamamlamıştır. 
maaı batmıında.n t>u ~ulün tyt neUce vere- Dünya. piyaaa.sına. nazaran makul bir flatla 
ceil umulmaktadır. aatılmat imkA.nları hA.sıl olan ve geniş bir 

Belediyenin en ea"i doktoru sanayi riiım'es!nf ali.kadar eden kalayın ye_ 
f t lt' niden ytikulmıı.si, İngııtereye yapılan 100 to-

ve a e 1 nu müıtecam ılp:ırlştn celm1yeceğhrtn tayı 
Cerra.hpa.p lıutanesl dahiliye mütehassıs- ol.mumdan llert gelmı.ştlr. 

lan.odan ve belediyenin en eski doktorla • Vaziyet. t~blt edllmiş oldu~undan, d11.hll -
nndan doktor Neo'et vefat, et.ıtrt.,Ur. Merhum de fia.tlarm yilkseltllmeslne mahal bırakU -
b~ ıı buçutıta hastaneden kaldırılarat. maması allkadarlara tebliğ edllm.1§, gipsriş

ane bl:ır1.'Jt.anm1'. iÖmWecektır. Kederıı al - !erin getlr1ilrnesl ıçın ~ebbftsata gırışılmıı., 
ıesı.na taziyetıer1m1z.1 nnarız. tır. 

iki ayda ıo dnkkan snyan 
bir hırsız şebekesi yakalandı 
İstanbul zabıtası evvelki gece beş azı!ı 

sabıkalıdan müte§ekkil bit hırsız kum. 
panyasıru suçtistü yakalamıştır. 

İki ay içinde muhtelif vasıtalarıa şeh
rimizde bir hayli dükkftn soymağa mu
vaffak olan bu şebekenin elebaşısı Nuri 
adında ciiretU.r bir sabıkalıdır. 

Nuri, bundan dokuz sene evvel bir ge
ce İzm.irde Asansörüstü mevkiinde tüc· 
car Al·bertin evınc yüzüne maske taka. 
rak elinde ta.banca olduğu halde &iırrjş, 
ev ha'kını ölümle k':>rkutarak mühlm 
miktarda para ve mücevher aşırrlıktan 

sonra İzmir zabıtası tarafından yakalan
mıştır. 

Bu suçundan d'llayı yedi buçuk tene 
hapse mahklım olan Nurı, cezasmı ~ek
mek üzere bulundttrulda~u 1zmır h:ıpis.. 1 

hanesinde sıon günlerde gene kendisi gi-
1 

, 
b i azılı ve sabıkalı hırsı7Jardan Hasan, 
·Abdülkadir, Münir ve Arnavud Hüdai 

ruc:a satılmısbr. 

Sikke halindeki altının hal~m man<?
vivatını bozan bir v:ıh!dı kıvasi haı:nde 
tutuldu~ kfike ha'incJ" ''P 2'J :ıyar bir 
gram nltınrn 241 lrnr11cı;;ı 11lınıp satılmn

·'"rfan da anlaşılmaktadır. 

Alakadarlar dünya piyasalarından b\r 
havli 'Vilksek olan bu eM~ dahi kabul e
dildiği takdirde bir altın liranın 1!>~0.1600 
kuruştan satılması fcab edeceıı;nt söv1e
mektedir1<'r. Dilnva p!varnlarile alakad:?T 
olanlar 18-19 Hra<l~n halkın altın 11lma
'!lnın mantıksız ve kUçük tasarruf snhib.. 
lerinin zararını mudb olacak bir füıt ol
du l~unu ilave etmektedirler. 

Vurd içinde tayyarelerle 
eşya nakliyatı yapılac~k 

Devlet Havayollan İdaresı yurd için.de 
hava nakliyatına büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. Posta ve yolcu nakliyatın
dan sonra büyük P?ketler nakliyatı icin 
de hazır!Jk yapılmaktadır. Tayyarelerle 
ticart eşya naklf'>dilmeğc başlnndıkt.·m 

sonra memleketin ır.uhtellf N.ıyilk mer
ke?Jeri arasındaki iı; ticaretin çok geniş. 
liyeceği anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan bir f ngi1i7. ş!rk0ti hü
kOmetimlze müracaat ederek Türkiye ile 
diğer ecnebi memleketler arasındaki tay
yare seferlerini uhtesine almağı :rtPmlş

tir. İngiliz şirketinin bu mOracnatı tetkik 
edilmektedir. 

ltalya ile geniş ticaret 
yapmak imkanlarına 

çahşıhyor · 
Milan<> ser~ine iştirak etmek üzere 

İta1yaya gitmiş olan Ticaret VekAletl 
Stnndard Müdüril Faruk Silnter diinkil 
ekspresle şehrimize gelmi~ ve dün akşam 
Ankaraya gitmiştır. 

Bu fın;attan istifade ederek bazı ticari 
temaslarda bulunan Faruk Süntel· mütc. 
knbil ticaretin inkişa~ı için yapılan ban 
teklifleri Vekalete bildirecektir. 

Haber aldığım1za göre İtalyanlar pa
muk ve lnırda dereir mukabiUnde mani-ile tanışmıştır. ı 

k Şebeke ef ra~ı 
Bu beş k~fadar. ceza müddetlerıni i - . . . 

1 
fntura ve mamul demir vermeği esas iti-

mal etmek uzere bulunduklannd:ın der. nnda seyyar bır puar kurara:r elınden j barile kabul etmekte ve fiat tek'if eL 
hal aralarında tam teşkı'atlı bir 1'ır.;ız çıkarmağa başlamıştır. mektedirler. 
kumpanyası kurrruığı kararlaştırmışlar- Bu birbirini takib eden hırs:z.lı~ vak'o- ! Bu fiallarda ve ithal. ihrac şartların
dır. . . 1 ~arı ~niyet ~füdü.rlüğünc. akse!nıiş, btı da mutabakat h~ıl olduğu takdiııdt- İtal-

Nitekim bu karar muc:bınce harekete ışle a akadar ıkincı şubenın mutchassıs yanlar piyasanın muhtar oldujİu m:ınifa
geçen sabıkalılar, İzmir hapishancsiııdm memurla? derhal faaJ.yet·? geçmış!eraır. 1 turayı ve hurda dt>mlr nisbet:n~Je d~mir 
tahliye olunur olunnıa1:, hep beraber 1s- .. ~ısa bır zaman zarfında hırsızla!'"·~ vcrecrkler ve pamuk a1acaklnrdır. 
tanbula gelmifler ve ~~~ada bir. ~t.,ldc ızını bulan memurkr, nıh.ayet _ e:,vcJkı 1 Milano sergisinde teşhir «Jılen l~ra::: 
toplanarak şebeke reis ığınc Nurıy1 SC'Ç. gece. ~eç vakte _kl'dar P~?ıne ~uştukleri emtinlanmız genış bir n,akli toplamı~. pa. 
mişlerdir. . ~unnın beraberinde A~n~lkadı~ ve~ Veh. lamut. ze>ytinyağı. pamuk, ç:ni ve !ıahJa-

Bundan sonra Nurı, kumpanya efradı-
1 
bı old~ğu halde Panga tıa-l Hnlasknr~aıi nmız rağbet ve alek:ı toplamışur. 

ru vazifelendirmiş, ba t:ı lıtencfüi o'mak I caddesın~e 34-0 say:ıh :an.ye aıd man.fa-ı İtalvan f'rmalan memleketimizle ge-
ü.zcre AbdüllcadirlP. Hüdaiyi bilfıil ç:tl- turacı duk.kanının önun•le doln~tıknrını . 'k st · v•prr."'k ve Almanvanın 

_ A • • • • nL'5 mı ya a ış • "' ü• • 
mağa, Ha.san1a Mfiniri de aşınlan malla. ve az 80fU'a da bu du~k~nı~ k~1dınt _kı- dıs ticaretimızdeki mevkiil'i elde et.mf'k 
n satmağa memur etmiştir. ı rarak içe~ye girdiklerını gorn·uşlı!rdı~: 1 istemekte ve hat~ vazlv~t•nden dnğan 

Azılı sabıkalının riyasetinde faaliyete Bu. vazı~et ~arş!smda memurlar an~ae güdükleri izaleye mütemayil bulonınak-
başlıyan §d>eke, Beyc~lu ve İstanbul -:tükkana gırmışler ve hırsızlar! bu duk. I tadır'ar. 
semtlerinde bu şekilde müteaddid dük- kAndan manifatur~ eşyası a~ırırlarkcn ........ -············-· .................................... . 
kanlıırın duvarlannı delmek ve kilidle- cürmümeşhud halinde yakalamışlardır. Dr. Srleyrra, İhsan Duydal'a 
rini kımıak suretl!e buralardan =nühiın 1 Nuri, Abdtnkadir ve Vehbı Emniyet aleni teşekkür 
mfktarda manifatura eşyası, tütün ve pul 

1 
Müdücrlüğüne get~ri~miş'Qr, bir mlid:iet oııumuz Behiç Uğura bilyQk bir hazakatle 

çalmışlardır. Aşırılan bu eşyalardıın bir sonra da topal Munır yakalanmış~ıı-. ya.ptığı mühim blr tulu ameliydlle mene_ 
bayli.c;ini otel hırs:zlığınds.tl mi.ıkc.rrcr Hırsızlar suçlannı tamamen ıtıraf et- jltt önllyerek hayatını kurt&ran ve tedavi -
sabıkası bulunan topal Münir. kendisin~ miş1 er ve ş:mdiye kadar soydukları nn sinde çok ince blr llllka gösteren Şişli Ço -

ifJAs etmiş eski blr tüccar süsü ver(>rck dükkandan aşırdıkları eşyalar ~at1ldıkla- ı cuk haBt~esi kulak müt.eııa.ssıııı sayın Dr. 

bir takım mağazalar:ı satmıştlr. rı yerlerden istirdad olunarak muhafa. Süleyman lhsan tDuydal~,.~şı --~~uyduğu • 
. . . ' muz derin mlnne ve şu.,.,.~n ..... cumuzun 

Bunlardan Hasan da re slcr: Norının za altına alınmıştır. .. . ft.lcnen 1blAğına muhterem gazelenlzln ta _ 
talimatı da;re5ndP ts•anbul zr.bıtaı:ınm Bunlardan Hasan da dun geç vakıt ya- vassutunu ıiea ederlm. 
tak;b;nden kaçınmn1< ve elmden kurtul. pı'an iş'ar üzerine Adapazan zabıtası ta- Babası: Kıwmp~ nahiyesi polis 
mak için çalınan diğer eşyaları Adapaza· rafından derdest olurunu~lur. mevkil lı.omiserl Behçet Utur 

lstanbul Vakıfiar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti Pey parası 
Lira Kr. Lira Kr. 

100 92 '1 

100 26 '1 

1028 68 '17 
1347 40 101 

57 

52 

15 
Ol 

Çarşı Ha.ıJll'el.bisecller caddesinde 5-Nolu dfikUnın tamamı 
(+4~) 

Beyazıd mahallesinin Yorgancılar kaplS2 F.skicller sakatında 1 
No. lu dükkA.nın tamamı. (6004.) .. 
Qarfı Si.pahller eaddt>..sinde 22 sayılı dükUnın tamamı. (4al9) 
Balatta Hızırçavuş mahallesinde Yenlcaddede eski 48 ye.nı 80 
numaralı hanenin tımamı. (7048) 

YuJtanda yazılı emlft.k 15 gün müddet.le açık arttınnıya çıkarılmı.ştır. İhalesi 18/!V 
IHO t.a:rlhinde .saat ıı de yapılacaktır. İ.!teklilerln Çemberlltaşta Vakınar Ba.,ı:n.Udürllllil 
Ma.blflltıı. kalemine müracaatları. (3497) 

Belediye Sular İdares\nden: 
r - Sular !da.resine ~umu olan t<l • 150 m/m kutrunda hususl font boru parçnlan 

satm allilllla.sı kapalı zarfla :münakasaya korı.mU1tur. 
II - Bu lt ı.,ın tanzim, edilen ~rtnnme ve r~imler idare veznesinden ıh lira bedel 

mukablllnde aat11ma.ktadır. . 

m - Tallbler ııartnameye göre hazırlıyacakları kapalı zarnanm 1hnle talibi olan 
20/~1940 Pazarte.sl günil saat .ıs. c kndar Taksimde İdare merkezinde müdürlllğ~ ver. 
melidirler. Bu saatten ııonra geLlrllecek z:ırflar kabul edllmez. 

rv - Şartname ve re31.mler ıhalcden bir gün evveline kadar alınmalıdır. Şartııame.. 

nın pu1lu ve lmzalı olarak teklif zarfına konulma.sı JAzımdır. 13744• 

Cümhuriy eti 

ZiRAAT BANKASl 
Kurulu1 tarihi: 188S 

Sermayesi: 100.00ll.OOO Türk Lir.lsı 
Şube ve ajans ade l ı: 265 

Zirai n tıcarf ber nevi bank1 muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiVE VERiYOR 

Zıraat Hankasında kumbaralt ve ihbars:z tasarruf hesablarında en u 
50 lirclJı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pla • 
na eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4. Ac'et ı.ooo Lira ık 4,000 Lira 
4 

" 
500 .. 7,001 ,, 

4 
" 

250 
" 

1,000 
" (0 

" 
100 

" 
4,00ı) ,, 

ıoo tt 50 tt 5,000 ,, 
l:lO • 40 " 

4,800 
" 160 

" 
20 

" 
3,2JO ,, 

DiKKAT: BesAblanııdakl paralar bir sene içinde 60 liradan aşa~ 
düşmiyenlere iknam.iye ~ıkhil takdirde % 20 fatlasile nrilecektir. 

Kur•aJar senede 4 defa, ı 'EyluL 1 BiriocikanWll 1 Mart ve 1 Hut. 
ran tarihlerinde çekilecektir. 
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lngilteredeki münakaşalar 
zô.f eseri değil, 

bir kuvvet unsurudur ! 
. --·-· YA ZAN ·----------
!Emekli general B. Emir Erkilet 1 

'--·m••w..ww ... ~. Son Posta ,, nın ~~~!.-~~~i~~-.. ····--·_J 
1 ngflfz Avam ve Lordlar Kur.araların

da, harbin seV'k v~ idaresi hakkında 

tki gün cereyan eden son istızah ve izah. 
lar herkesi ve her milleti düşündürecek 
kadar ıbretlidirlcr. Müzakerelerin esası· 

nı Norveç askeri harekatı teşkil edi
yoııc!u. 

Sayla S 

1 Hadiseler KaJ'flGDda 

' KOmOr meselesi 
Sonbaharın :x>n ayında idt ... Dostum 

meraklı matbaaya gelmif: 
- Merak ettim. 
Dem.işti. sorm.Uftum: 
- Merak edecek ne varT 
- Bugilnlerde merak edecek nı olur 

kil •.• .Kömll.r meselesini meralı ettim. Ki
mi kömürcü, yok. diyoı-. lr:imi kömürcü, 
parasını ver, bir hafta 10nra belki gelir 
göndeririz, diyor. Kimi kOmtırcü d.., hele 
kömür ıgeWn de o uman koııuJUrw, ct.
yip bllflil.dan savuyor. 

On beş gün md, bır ay mı ne geçmişti. 
Meraklı bir kerıt daha gel.mif, bir kere 
daha: 

- Merale ettim. 
Demiş.ti, gene socmuştum: 
- Neyi merak ed.iyocsunT. 
- Şu kömür ~ini merak ettim, gitti. 

Dostlarımdan biri parası cebinde kömür
cü kömürcü dolaşıyor, bulamıyor. BJr 
başka dostum bulmuş. alın\f.. . I•'akat kö.. 
mür yanmıyormu1. Bir başka dostum dı 

- Belediye depolar açacakmış, halk' 
ucuz kömür verecekmiıt, ben ı.la oradan 
ala.cağım, merak edtyorum bu depolar ne 
zaman açılacak? 

Bt!f on gün geçmif, geçme~ bir kere 
da'ha ge.lıni.şti: 

- Merak ettirn. 
- Gene mi merak? 
- Merak edilmiyecek §ey m.J, bE'Jed!ye 

kömür depolan açmq diye duymuştum.. 
Hemen bu depolan aradım. bir de ne ga. 
reyim. 

- Ne göreceksin depo. depoda da kö
mür. 

- Zannettiğin gibi değil, depolan gör
düm aınma, kapıları kapalıydı. Meğer be. 
lediye açtığı depoları kapayıvermig, na. 
ye kapatmış, işte onu merak ettim. 

Bir kere daha gelmişti: 
- Kömür fiatmı belediye tesbit ede· 

cek diye duydum, merak ettim, acaba ne 
vakit teshit edecek. 

Dün gene geldi: 

Geçen Salı günti Bay ÇemberJayn A
vam Kamarasına lngilız kıt'alarJTlın 

Trondheim limanının cenub bölgE'sini 
tahliye ederek Anclalesneste gemilere 
tekrar bindiklerini söylemi~ ve hu baber 
··alnız İngiliz Avam Kamarasında değH, 
bütün dünyada dahi hiç beklenmıyen 

fiddetli bir haber tesirini yapmıştı. Bi
rinci nazır o zaman tabiatile ne Anda. 

• beni daha ziyarle meraklandırdı. - Çok şükür haJl,.dildi. 

lesneden tekrar denize açılan kuvvetlerin 
nereye gitti.klenni söylemiş ve ne de 
Troındheim limarıının şimalindeki Narn
sos mevkii ciolaytannda bulunan :mütte
fik kuvvetlerin ne olacaklarından bahset
mişti. Fakat biz, Andalesnestcn ta~lıye
sinden .sonra Nam.sosun da derhal tahli. 
;esi zaruri olduğu neticesini çıkarmHJ ve 
bunlara mukabil müttefiklerin, NorYcçıı1 
fimal, Narvik b01gesini muhafaza ede~ek
lerini yazmıştık. 

Bay Çemberlayn geçen hafta, Avam 
Kamarasına, orta ve cenub N'ıJrveçten 

Qektlmek ve burasını A 1.ınanlara terket
mek rnanaınna gelen. beyanatı yaparken 
bir hafta müddetle istizahla1· yapılma

masmı ~a dilemişti. Bundan maksadı bil
hassa o vaıkit henüz Namsogta bulunan 
İngiliz ve Fransız kıt'alarının denize tah. 
U,ve iş1 erini muhataraya ıokmam&ktı. 

Bir hafta geçti, Andalesnes ve Nam. .. 
aosu İngiliz ve Fransız müfrezeleri tele
fat.sız ingi.ltereye döndükleri gibı Nor
veç lcral ve hükumeti ile Andalesncs ci
varında bulunan bazı küçük Norveç kuv
vetleri Narvike nak.ledildUor. Şu anda 
.Almanlar bütün cenubi orta N :>rve~-e, 
N8lllS06 vilAyetinin şimal hududlaıına 

kadar. hAkim bulunmalarına mukabil 
Norveç hilkümdat: ve hük:Umeti de şi
rn.aJt Norveçte hükümlerini yürütmekte
dirler. Bunların ellerinde bazı Norveç 
kıt'aları olduğu gibi orta Norveçten ge. 
lebilenlerle de bunlar biraz artmış gö
tOnüy.orlar. 

Narvik böLgesindeki miltteffk kıt'ala

ra gelince bunlar herhaldo pek az milt
tarda., bir deniz mü!rezesile deniz ve ha
va kuvvetlerinden ve bazı Leh kıt'ala

nndan ibaret olsa gerektir. Şimali Nor
veç hava iatasyonnnun İngilizlerin c>Jin
cJa olduğu da Çörçilin Avam Kamarasın
daki beyanatından anlaşılmaktadır. Fa
kat Norveçlilerle müttefikler şimali Nor. 
veçte hllA o kadar zayıf buhınuyoı1ar ki 
Narvik civanndakl Alınan müfrezesine 
bir şey yapa:mam1şlardır. 

Halbuki biz, müttefiklerin Norveçe 
yard.Jana karar vermeleri halinde i1k 
hamlede Narvike bir ve 'f rondı,cim şi

mal \'e cenubuna birerden Norveçe 
cem'an üç fırka çıkarıldığını düşilnere?k 
Narvik ve Trondheım Alman mUfrezele-

rtnın biri diğerinin ardından esir düşü
ı-.Uleceklerini ve sonr!l orta Norveçe daha 
iki fırka getirilerek bu suretle 5:6 fırka 
ile Oslo üzerine yürünüleceğini ummu}
tuk ve mütalea1anmızı hep ona gör~ yü
rütmüştük. Yalm-z biz değil, herkes ve 
ingUiz halkının Çl'~ll hep böylP. cMşi.ın
müş olacak ki bunların tamamile aksi va
ki oldu~ıu ve Norveçe yapılnn yardınu11 
(bir fırkadan ibaret) pek zayıf bulundu. 
ıu anlaşılınca btlWn dünyada ve İngıliz 
parlamentosunda çok şiddetl~ bir aksüt1ı.
mel vuku.bulmuştur. İşte bu Sah ve Çar. 
§antba günleri Avam ve Lordlar kama
ralarında yapılan şiddetli istizah, jzahlar 
ve münakaşalar bundan çıkmıştır. 

Evvelki Salı günii vaki beyanatında 

Çemberylan caskert müşavirlerimiz, bu 
nevi münakaşaların tehlikeli olabileceği
ni anlattılar ve bizi münakaşalara glrfş
memcğe davet ettller> dedlkten sonra 
cf aka1. böyle bir şt>yi blz kabul etnuıjrl:ı. 
Domokratik bir memlekette tenkide mi-

lngiliz ba.ruekfü At•nnı Kııma rasında beyanatta buLunu'rken 

ni olunamaz> sözlerim hemen Have et. bi öyle mi oldu?! Büyük Millet Mcclisl 
mifti. biran 'bile gaflet göstermiyerelc mürcıka-

Filvaki gerek meb'uslar tarafından s-:ı- besini ta harb cephelerine kadar ileri 
rulan suallerle bunlarll verilen C&'\'ablar sürmüştü. Büyük Millet "Meclisi, milletın 
ve gerek Çemberylanin birinci ve ıkmci ta kendisi idi. O oır yandB.!1 harb kuvvet. 
ve Çörçilin son beyanatı ve nihayet ge- 'erini bütün memleketin ve bütün 'fürk 
Tek itirazlar ve mukabil itirazların muh- milletinin kavuaıdnrından alıvor ve d.i
tevi oldukları manalann ehemmiyetleı i 1er yandan hükUnıetin eline he.sa ola ve
pek büyüktü. Yani bazı telakkil~ro.? gC.ı-e riyordu. İstiklal ml..icadclesin., bilyüklc
bunlara büyük if rıa. 'Jile dem'ebilirdi. rimiz Meclise ve mület~ dayanarak •c!aıe 
Hatt4 bazı memleketlerde hilkıime*e :kaı - ~tt ler. Millet te onlara mürakabeyi e!
şı, bahusus hal"lbde «SIZ Norveçe tamam den bırakmıvarak itıma•t ettiği için mad. 
taliın edilmemiş efrad gönderdiğiniz, 1i ve manevi bütün varlığını ortaya koy
Norveçteki kara kıt'alarile deniz kuman.. du ve milli mücadele işte böyle nldu ve 
danlığı arasında irtibat yoklu-, tarz:nJrl böyle kazanıldı. 
ıtirazlar serdetmek, itıraztn sahibi bir İngiliz Avam KP.marası muzak<.'releri 
meb'u.s bile olsa, hiyaneti vataniye ıle Çemberlayne bariz ve faik bır ıtimnd te
hülonohmurdu. Fakat biz o kanaalleyi~ min edemedi. Belki dP. o, b11 scbeble isti· 
ki tenkid, yalnız ~d~mokratik bir mem- fa eder ve bir başkası onun yer·ne geçer. 
1 elı:ette tenkide mini• oluna..'11adJğı i;i•1 Fakat neticede ona kani ka' :r:z ki tngil!z 
defi!. bizzat bir kuvvet teşkil ettiği l~in, milleti harbe bile bıl~ V•?. bütün sidit>tile 
bilhassa harbde ltzı.mdır. devam etmek ve hüknrnet idaresini <'n-

Dünyanın en eski Ve? en müstakar bir 
demokrasi. müessesesi olan İngiliz Avam 
Kamarasında, harbin sevk ve idares: 
hakkında. bu defa yapılmı~ olan ı,stizah 

,.e izeıhlara çok <fikkat ettim ve netıc<.:d~ 
hükmettim ki bu münakaşalar bir zaf 
değil, bilam bir kuvvet alAmetidir. Bir 
hayat memat muharebesi yapmakta olan 
İngiliz milleti için harbi bile bile ve en 
şiddetli bir tanıd.11 yapıp zafere götür
mekten daha mukBdde.s bir arzu tnsav-
V'UI' olunabilir mi?! Tenkidcılerden, lŞÇİ 
partiaine mensub, Herbert Mcr:-ison. !tı

razlannı yaptıktan sonra isteklerıni şu 

suretle formüle etırJştir: c.İsterim kl . .A. 
vam Kamarasının vereceği kanır nıemle· 
ket efkılrı umumiyesini terr.sil etsin ve 
İngiliz milletinin bütün kuvvet1erini v~ 
başvekilden beklenen bütün kabiliyetleri 
seferb€r ederek za!ers kadar m,kndelc
ye devamda ı..srar ettiğlni isbat etsın.> 

Bizzat Çemıberlayn., yaptığı bir ımidaha

lede: cHiçbir hukfunet, halkın ve parla
mentonun müzahereti olmadıkça tr.üessir 
surette harbi idame ettiremez. demıştır. 

cak ıbuna muktedt" ehliyetli bir hevde 
vermek istiyor. 

fngiltere ve Fransa, geçen harbde de 
milletin isteği ve millet vekillerinin re
kabeti altında harbetmi.~ler ve muzafr<'r 
olmuş'ardı. Muhtt vey:ı yorgun nanrlar 
ve hatta kumandanlar icab ettikçe tazr
lerile değiştirildi. Fransa, harbi zaf P.r1e 

bitiren baş:n~kil Klemansa ile b:ışkumnn
dan Foşu buluncava kadar kaç nazır ve 
kaç kumandan de~ştirdi''· Fakat de. 
mokrasidc her yeni na7.ır V'! her yeni Jru
mandan işi eski~inirı bıraktığı YPrnı:>n a
lıp daha ta?e ve daha dine hamleler1e 
ileri götürmeğe me~burdur v~ mm·af!a. 
kivetin sırrı. i:;te hundad:r. Onun için İn
giliz Avam Kamara~ı ile İniJi,. demckra
::;isinl ve. onun harh;n sevk v~ tdnrrsine 
m.üdahalı>lC'rini bir zU esi>ri deqtl. b:lA
kis ancak bir ku~·et ve an'anevt bir mu
vaff akiyet unsuru olaralt tf'1Akki ve ka-
bul f'dcbiliriz. H. E. Erkflet 

····"si'r''k'adiil'''söka·k·"örias'ı n da'''"' 
bir genci jiletle yaraladı 

Loyd Corc da hükumete., cBritanyn ım. Dün Galata.da garib bir tecavüz hndi. 
aratorluğuna tehlikeni.o hakikt m~h·\ .,._ sesi olmuş, genç bir kadın bir delikanlıya 

tini gösteı·medı.kçe, onu lhımı gibi aya- sokak ortasında hücum ederek cnsesin
ğa kaidırmayacaksınız ... • dly~ itiraz et- den jiletle yaralamıştır. Galatada Kum
miş ve cıbaşvekil. k€:ndi ıahsi görü.süne ral sokağında Budnpeşte apnrtıma:nmda 
değiL İngiliz milletinin görüşüne göre oturan Nihad adında bir delikanlı blr 
\'a:ıiyeti karşılamalıdır. Miliet kendisine müddet evvel Di1ber adında genç bir ka
itirnad telkin etti~inız müddetçe !eda- dınlıı tanışmıştır. 
karlığa amadedir> sözlerini ehemmiyet. Kısa bir zamanda ahbablık tE>Si• edc>n 
le sarietmiştir. Nihndla Dilber bir müddet beraber gezip 

!şte demokrasi budur ve bunun Iıarbın eğienmiş1er. fakat son günlerdı1 bir kıs.. 
idaresinde tehlikeli olabtleceğinı J':idia kançlık meselesinden arall\n aç1larak 
edenler çoktur. Fakat biz kendi yakın ta- birbirlerlle d'anlmışlnrdır. 
rihimize bakarsak harbi bir zilrrırenin Dün Galatada Nthada tesadüf eden 
veya bir şahsın idırresile harbin milletin D'lber delikanlıya barışmak tekllfinde 
rekabet ve itimadHe yürütillmesi arasın- bulunmuş, o da kadının bu müracaatını 
daki farkı ve bunlardan hangisinin mem- reddederek yoluna devam ebnek iııtc
leketi son zafere götürebileceğini görebi- m~tir. 
liriz. 1914:18 Büyük Harbimiza tamanılle Bu red cevabından fena halde mütees
roilll ve milletimizin istediği ve benim. sir olan Dilber çantasından btr jHet çıka
aediği bir harıb g57.il• bakabfltr miyiz'?! rarak Nlhadın üzarlnct atılmıt ve ense
Millet bu haı:lbi ne anlamış ve ne de var-- sinden yaialamıftıl'. 
lığında hissetmifti; ve dtyobilfrlm ki, o- Delikanlı tedavi altına nlınmıt, Dllb~r 
mm için kaybetmi§ti. Fakat !stlklAl har- hakkında tahlbata bqlanml§tır. 

- Dostun meraklandıracak ne söyl~ 
diki? 

- Kömürün !iatının belli o1rnadığını 
söyledi. Ben de merak ettim. Depo, depo, 
kömürcll kömürcü dolaştım. Tonuna otu% 
lira istiyen oldu, yirmi dokus b'..ıçuk ltra 
Jstlyen oldu, y:l.rm.i sekiz lira iıtlyen ol • 
du, yirmi yedi Ura istıyen oldu. 

- Mükennnel öyleyse, birkaç depo da. 
ha dolaş.... Yirmi altı, yirmi bo.f, yirmi 
dört derken, yirmiye, hıttl belkt ona ka
dar ıbulursun. 

- Maattees&if ona imktn yokmUf. 
Çünkü şehirde utramadıbm depo kal • 
madı. 
Soğuğun en pddetlı f(lnlerinde idi. 

Meraklı bir kere daha gelmifti 

- Hangi meseleden bahsediyorsun!' 
- Hangi meseJa olacak, k(SmUr ıne • 

selesi ... Nihayet fıat tesbit edildi. 
Odamn içi pencerelerden akseden gü

neşin ı.şı.ğile ~ı. Arkamdn cek&. 
tim yoktıı ve terliyordum. 

- Tam u.manım buldun m~rAklı, de
dim. havaya bek. K6mürden. k~mür fla ,, 
tından bahsedilecek mevsım mi? 

- Haydi canım sen de- ıan1d belediye 
kadar, Etibank kadar bilecek mlaJn? Kö
mürdıen, kömür flatından bah&edtlecell 
mevalın bu mevalm olı:nua, bütftn bir 1n.. 
F geçirir de, ldSmC1r fiatını bu mıYlim • 
de mi tesbit ederierdl!.. 

r::Jı11H•I :Jtul411 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? ~ 
Bayram gUnlerinde inek 

elbisesi giyenler 
ısmarlama hapishane elbisesi 

giyen mahkOm 
Ohio bapishaneaine sevkedtlen btı 

mahkuma hapishanedeki mahkUmlart 
giydirilen elbiselerden hlq biri tam.anı 

Bolivyada Pan 
ahalisinden bir kıs 
mı bayram günle -
rinde inek elbi.;t!&i. 
giyerler. Bu elbi • 
selerin bele gelen 
kısmı inek şeklin
de yapılmıştır. İne 
ğ:n boynuz1an 
ağzı bellidir. Boy -
nunda da çmgırak 
vardır. İnek e1bi -
sesi giyenler do -

gelmediği için ısmarlama bir elbise yap
tırılmıştır. Çünkü bu mahkfun yüz yet-

miş beş kili gelmektedir. Elbiseden~ 
ka güçlükler de görülmü~tür. MahkClln.. 

ların yemek sandalyalarmdan birine o
turdu~ zaman sandalya çökrnü~tür. Bu
nun üzerine ona mahsus bir de sandalya 
yaptırılmıştır. 

]aştıkları zaman 
çıngırak sesleri 
de duyulur. 

* 
Bulmaca halli şampiyonu 

Amerikalı bayan Kari Smid buJmftca 
halli merakında herkesten ileri gitmiştir. 
Sekiz sene içinde .ekiz bin bulmaca hal
letmiştir. Ve hiç bir bulmacanın hallinde 
lılğata müracaat etmem.iştir. 

* Garib ayakh hayv2n 

* Bir mahkOmun son arzusu 
Vak'a Lh~rpul'da geçmlştfr. jd.arı 

edilmiye götiirillen bir mahkiima btrl ~ 

kulmuş, yava.ş sesle bir §eyler söyl~ 
Mahkiim: 

- Hay hay! Cevabım verdi. yalnu b1I 
şartla aileme on bin lira vereceksinla. 

- Veririm! 
Yavaş sesle konuşanııı mahlctlma neleı 

söylediği ancak mahk\\nıun idamındaı 

bir dakika evvel Bğrenileıbıldi. Mahldlını 

son arzusu sorulduğu zaman : 

Estonyacla yaşıyan garib bir hayvan - Son arzum herkesin c .. , ... , marka 
vardır. Bu hayvanın iki ön ayalı inek 1 çikolatlard·an yemesidir. Bu marka çik(), 

ayağı. gibi çifte tırnaklı, ild arka ayalı da ı ıata çikolatalann en iyia!dir!• diye bağı.r-. 
at a~ğı gibi tek tırnaklıdır. mı§tır. 

............................. -··········--·················· .. •··················· ... -·-····························--· 
-

~N 
Ohugucularıma 
Cevablarım 
Bayan cŞ. B.~ ye: 
- cBu ilrl gençten en 1yieinl ta 

yin ed.inciye kadar her ikisini de oya. 
lam.anın yolu nedirTt diyorsunuz. Se
neler var ki, bu sütunu idare ednim. 
şimdiye kadar blnleroe mektub oku • 
<lum, fakat 'bu ıekllıH btr sual ile ilk 
defa karşılaşıyorum. Bununla beraber 
kabul etmek !Azım.dır ki. bu sual gö
nül işleri arayıcwndan ziyade bfr i§ 

adamını aUkadar edecekilr. Size ve:rl· 
lecek ceva!b buJ..amıyorum. 

* Bayan Hayriyeyeı 
- cYeni btR yuvayı kurmakta iki 

gencin ailelerinıı i!!abet edecek hisse 
nedir?> diyoraunuz. Eski zamanlarda 
yatak odası, salon kız ailesinin hisse • 
sine düşerdl, diğet:" §eyler de erkeğin 
ailesine bırakılırdı. Şimdi kat'i ma • 
biyetle bir kaide yoktur. Anl~mıya 

baknr. 

* Bayan cB. 1.. ya: 
- cKocama imzasız mektub gcill • 

yor. diyorsunU%, olabilir. Sizi nlAka 
dar eden nokta kac nısm bu imz.asu 
m.ektublııra ehemmiyet verip verme • 
diği noktasıdır. Kimln g5ndımniı ola· 
bileceğjne geline., de>&tlnrınızı değil 
fakat tanıdıklarınızı gôzden geçırlnlı 
ve her i&l.m üzerlnde ayrı avrı duru • 
nwı. TEYZE 
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Uç soyguncu ağırceza • B&Ud Ziya Vf &klıgll k 

Yıldızda ziyafetler mahkemesine verildiler 

Beşinci Mahmed içer mi idi? - iki ziyafetin hikayesi 
Paşa • Suzinak fash çahn ı t'kan çallnması istenen 

Şehzadeler ve içki saz - Safadan son ra 

- Seryaver Salih 
suzinak fash -
keder 

Suçluların yangın yerinde bir fırın katibinin üzerjnden 
zorla parasını aldıkları tesbit edildi 

. Bir müddet ev_vel Kurtulu~ civarınd~- j BilAhare zabıtaca yakalanan suçlu, dün 
ki yangın yerlennde cereyan eden hır, adliyeye teslim erlılerek, Sultanahmed 
gasb h~dıisesinin tahkikatı neticelenmiş 2 nci sulh ceza mahkemesine verilmiştir. 

Atide tecelH edecek rnukadder:ıtı ev • 1ı çarşafa girmesi vesilesi le küçük birade _,gayet beşuş şakac h f'f :\h ı.. ve hldıse 2 nci Ağırceza mahkemesine HAkim, İsmailın tevkifine karar ver• 
Veld k f tm k . k 4 l"k . . . ı, a 1 .ur-rtJ • fJN! ko- intikal etntiştir va~'a şudur· ;..+j 

en eşe e ım arıına ma ı olma- rıne imtisal ederek ~ene orada bir ziva- nuşan insana her . k"t k b' ·~ . · 1\. ' • m..._.,. r. 
rnak ve yaşanılan .ı;Unlcrde mes'ud saat- 1 fet vermek istedı. Bu ziyafet de pek ·iyi ihsas ~den bir t 'd~ak~ b~ıc~ b~r s:vgı Zengin bir fırıncının katibi olan An- Ol I . . 
ler mevcud ise ferda endi~esi1e meşgul ol. cereyan etti fakM sonu.nda şehzade· - mış bir yar . ~a "k ~ ~ - ~ ar .e alın • deriya, bir akşam patronuna aid muhte. Um e netteelenen bır~aza 
mak.sızın onlardan müstefid olrr.ıık bt şe- Başkatib be;! N1ltuk bckt;yoruz .. de~m-1 '·irdi~i ve ~~~n ı ~ e ır edamekh·y~~ ?~- li.f fırınlardan günlük hasılatı tah5il et- hakktnda tahkikat yapılıyor 
rl t · · b.. ·· k b' · · B k • :. 6 ra.gmen on :.ın atı oır tıkten sonra yanındR 4"-2 ıı·ra olduğ 

ye ıçm uyu ır nımettır. unu ta - ce ış değişti. Emre imtisal etmeliydi fa. surette 1-·rt lam d ~ h ld ·· ·· ' " u Müddeiumumilik Bu"y1·ı~-çekmeced• cU tmi k f ı .. · · ' wu u a ıı;:ı a c gu !er yuz- halde yola çıkmıştır. :h "' 
r e yere a cılara. muneccımlere, kat sanıha yoktu. Hiç hatıra gelmemişti 1 den hiç b. h~ı· k 1 . vukua gelen ve bır k·ı'şinı·n o"lu··m1·1e 11.3tf .• , bb' l .. . . 1 . 1 ır zaman c:ı ı a mamıstı. Nı - M llld Ahmed H" . . . . "' 

;;u,.a hırfere murac~a: edPnlere. 'stık - kı bir hafta evvelki hitnba sebeb olarak hayet bu maJulivet o bicareyi vaktinden . k:v ' . ' useyın ısımlermde celenen bir kaza. etrafında tahkikata baş-
a ın a aya perdesını yırtıp arkasında gene bir nutuk istenı>ciktır. Maarnafih f ,,vv 1 · w b. : ilç i§i Anderıyanm yanında para oldu- lllm"'tır. 
kl ·h · · ·· ' j '" e yere vumnaga se eb oldu Tahsın 1 ...,, . . "Y 

sa anan ı tımallen gor~eğe çalı~an1ara çarnaçar ayağa kalktım, bıçağımın uci- Bey Hareket or.dusunun ilk öne~ ba ın:-ı ısunu farke~le~ ve takıba koyulmuş- Bilytikçemecenin Avasa köyü ile mek-
hayret etmek lAzımdır. Öteden beri gece-/ le kadehimi tıkırdatarak Sen misin aw g H" .. p ır. ş · !ardır. Fırıncı kAtıbi geç vakit Kurtuluıt- tebinde hademelik yapan Yusuf o.Y.,lu '·,.ü-
l · t k · · eçen usnu aşanın oı;ludur, Fuad Bey b' . • . r. ın 
erın sa a ve edere gebe olduklarına, 'yağa kalkan. sen misin nutuk söylemegwe de ..,.n .,.,. . , t· H ı.. ta ır yangın yerınden geçerken. bırden- min Akça, geçen Pazar gu"nu" ark"daşln .. do- . . ... o7Vn memurı)e ı amvurg V"' Ber- b' furtiin . " ... 

gun gm.adan gecenın karnından türlü teşebbüs eden?... lin ba hbe d l'kJ . 1 . - . ıre e çullanarak zor ve tehdıdle rile birlikte gezmeğe gitmek üzere bir 
türlü h!d'iselerin doğacağına itikad eden b" ~-l ~de. On er 

1 erı 0 
an Ferıd Beym 452 lirayı alıınışlar VP flrın etmi~lerdir. ara:'baya b' mişti y ld· b h 

1 1 .. . . Gür! .. diye şehzadeye ımtisa'en yirmi ırdlUerı ır. zaman pek genç olan bu . . .. ın r . o a ara a ız a g -
ins~nhğa tercuman olan eskı şaır: otuz kişilik sofra halkı ayağa kalkınca, iki güzide zabit boylannın levendane ha. ~lul~r~an Mev!Qd ve ~üseyın, mudw derken Mümin birdenbıre yere düşmüş 

Abi81.eni safcl.vü- kederdir leyal hep oııkestra san'atkarları. enderun tıfendile- lile, endamlarının tenasi.ibJL~ ıimalan - demmumılıkte yapılan ıstıcvablarmda 1 ve kafatası çatlıyarak, ifadeye gayri muk-
G"' d • d · ,. bel ı · k l t kl k ' vak'ayı ink!r etmişler; fakat, Ahmed ol-

un ogma an meşımw ı ıe en ?1~ ('r 1 rı .... apı ara .. ı un. tı. ız. birikinc.e. b.irden nın m. elAhatile, b\lhassa nezih ahUk ve tedir bir halde Gureba hastaneslne nak-
d - b tü k b ı 1 ! "- 1 d'u.ğu gibi itiraf etmişt!r. o~ar. 

1 

u .n a 1 ~yet er.mm ı leiS etiı~mı br- e~arıle cidden iftihar edilecek zabitler- ledilmiştir. Yarası çok ağ!r olan Mümin 
D k kettım Han h tl h d di Bu hAdise etrafında yapılınakta olan er en e'beUe gecelere.len sonra safa . ıya aya arını sa ne e ge - . d" ··1 .. hAd· dl' k 

w · , . .. • . . tahkı'kat t'oel k 1 d lill 1 un o muş, tt ıse a ıyeye a Sf?derek, 
dan ziyade keder doifacağııu düşünmü1: çıren san at erbabının, kürsulere hakım 1 Gene bövle iftihar e<l:ilecek bir :zabit ne ~ ennc ' suç arı e er c hkik ba 1 1 

<> Y ol h t"bl · h. 0 · k d h · · tesbit edildiy,.;nden her üç maznun da ta ata Şanı mıştır. ve beşerıyete merhametten burıu soyle - an a ı· erın ıç ır zaman urtula - a a vard'ı ki mızıka ve hademe kuman- Jl!ı' ' 

mege cesaret etmemiş olacak. ma~ık.Jan trac denilen asabi bir hal ki, danı sıfatile bittabi hünUrırı yaverliğin- 2 nci sorgu h!kimliğinin kararile 2 nci 
Saray halkı da ba.~ta en büyüğü oldu- o dakılkada ona galebP. çalmak, söylene - de de bulunurdu: Miralay Ömer Faik Ağırceza mahkeme.tine sevkedilrruşler. 

Kazanın sureti cereyanı hakkında hl9 

bir maTumat verilı"l'\edi~in'len, adliye bu 
ğu halde Yıldıza çı.kınca bunu ne dtişı.in- cek şeylere b'r insicıım vermek müın - Bey... dir. 

meğe, ne söylemeğe lüzum gürdü, kendiw kün o~adı .. Herkes yerinde sükun ile din~ Pek iyi tahsil görmüş. u:ı:un zaman Al. Bir dUk'·An sovan hı rsız 
smj bu tepede bulunca gözlerini aşağıda l~ydı belkı ~~ne bu hitabe - mevzu Pek manvada da bulunarak almancayı mO • tevkif edildi 

~ihetin tes'biti ve vak'ada arabacının ve.. 

ya başka .bir şahsın mes'uliyeti olup ol
madığının tahkiki için, zabıtaya talimat 

cereyan erden ahvalden çevirmii vt mana guzel olduğu ıç.ın - ~i~ şeye benzerdi. Öy- ke-mrmel surette elrie ~tmi.~. sem ::lerC'ce . . , . . 
ZJnn ihtişamın& hava ve hayatın meb- 1 le ya, havata ılk gırıycr demek olan, o nazik, haıtık, mütıı-va:ı:t. havatta emsali _ İmı.aıl ıem.il'l>de bırı evvelk. gece Mer-
zuliyetine vakfederek, bir hayat mesti _ ıamana kad~ haremd~ ~afeslcr r.rkasın- ne nadir tMadüf olıınım hAhmlvkdan bfr canda lAstikçi Recebin. dü.kk~n . kilidmi 
ainin bUıbarile istila edilmiş gibiydi. Hep da yaşıyan bır sult~n ıçın ne hoş şey1er zat olan Ömer Faik Bey'n almancad'l!m n:aymuncukla aç~~~k ı~erı gırmış ve ~ 
öyle idik, hiç atiyi düşünen yoktu, ve hep bulunurdu!. Halbukı o gece buram bu - türkçeve pek etrafJı yazılmı~ büYük bir 1 çıft ku~d~ra IA.stıgı ça dıktan sonra, fı

ve-rmiştir. Hadisenin mahiyeti şilphelJ 

görülmekte ve cereyan şekli araştırıl-

maktadır. 

Tahkikatla müddeiumuml muavinle

rinden Reşad Saka meşgul olmaktadır. bu cennete benzyüen yerde lekeden ari ı r~ terlech::1, .bol bol. geveledim,. ve hiç/ !Ugat kitabı vardır ki. bilmem mevrudu rar etmıştır. 
~~~ncl~~y~ak~~~ni~ - ~~~ffw~~~ım.t~m~h~~ J ~mqmı~r? =K==U~=,~,-C=r~=,.~~~r~i2: _______ M_Q_t=e·f~,cr=r=~~:---~=~ 
dıyordu.k. elimi sıkanlar, tebrik edenler oldu, fakat Bu gecenin ince.,az a'l'minde bir tu _ .l Y' 

Yıldız ikametinin ilk haftalarında bu na.-;ıl demeli. bu muhaleset nümayişleri- haflık oldu. Ta~·ım Sıhinfık fa<:lı vıııp4 
ruhi baletin birblrini cakib E:den teza • nin içinde bir nevi ter1iyet manası var m~. hen'Ö.z bitirmish. Tevfk Be\rle sazın imtihan korrisyonları St"Çildi Kira bedelleri arbrılamıyacak 
hürlerini tahattur eJiyorum: Yıldızdan gibiydi. yan yana oturuvordnk, biı· arahk ikimi. Ş~hrlmizdekl resmt ve huswıl Türk liseleri Emvali gayrimenkule yeniden icara veri • 
Ortakıöye inen sahada. ormanlığın bir a- Yıldızın bir Alemini daha tahattur edi- zln arasına gjya}ı bir bas !!İrdı· Müsahib'.-lmüdürleııi dün ö~leden evvel ve öğleden son lil'ken ldracıdan milli korunma kanunu mu. 

k B b' · f d ıı.·ıd· . l d b'rl M h . . ı:..ıu "x.11~..ı M 1f Mü~u ü cl'bince eski kira bedelinden daha fazla fia1 çı tarafında bahç.l'Vanbaşı Chester na - ~·oruı:n. . u ır zıva et eıa;ı J, fakat kım er en , . . . u, ten:ı: biT sec;Je: ra Maarıf ;M ...... rluısl.UJA.le aar - :- lstenemiyecektir. Bu husustaki em11', dün iı. 
mma yapılmış, fakat asıl cihannüma is- ıstedı, bılmem. Mabevnin umumi sofra.. - Emretseniz de bir suzinAk fa.sh vap- Tevfik Kutun rei.all~de toplanıı.rak 28 Ma- tanbul Belediye.sine tebliğ edilrnl.§tir. 
mile anılan bir köşk vardı. k' elbette ha sında akşam yemeğinrlrn sonra bir ince- .salar! .. dedi. yl3ta ba+lıya.cak 8Ö'Alli imtihanlar komisyon A 'k . . 'l l i t 

• • • A • • .. merı aya ııparış ec. en z raa 
la mevcuddur. 15az cılemı tertlb olundu. Çıt kasrının o - Buna karşı ben: _ Şimdi yapılan sfi- lıı..rının teabltıi me3eleslni kon\241D.UOlardır. l l . d 

m~::::: ~~~~: sa~~a~::a~ ::~an~:~ 1 nü;~e:a:~n~~· iken, yahud hareme çe - ~~~~r!::~ i::!nd~~e~e~.:~: ;!;~d~~u b~~ :r:!e~=:ıı:: h:ü:;::ıup:çe;ın~,::: Ziiraat ~e:~::ı t::~~n::::er:kaya si . 
Necmettın Efendi Iarti semaneden müte- kilmiş 0 1sa bHe işidece~inde şüphe olmı- rakmadan, pek nadir lllti~e etmeklP be .. lmtıi.han koml.syon cetveli hazırlanmıştır. par.ı., edilen takriben 2 buçuk mllyon llra 

değerindeki ziraat ıiletlerl, traktörler, ora• 
vellid bir malfıliyet!e vefat ettiği ıçın yan, öyle olmasa bil~ istizan edi1meksi - taber nasıl o dakikada Tevfık Bev: - Bu cetveller taadlk için Maarif Veklletıne 

1 

ve harman makineleri Am.erikadan yola 
91 

.. 
yalnız iki tane kalan oğullarından • en zin böyle bir toplantıya teşebbüs edile. pekala!. Bis faslı demek olarak' dedi. ıönderilecektir. karılmıştır. Bunlar ya.kında llmanımıza ge _ 
küçük oğlu Öıner Hilnı: Efendi bir ziya- miyeceğinden hünkardan müna~ib bir 1 Müsahibin biltün sa?. vukufunda yal - tı ıı k uh zı 

b 1 
r ece ve m tellt merke ere sevkoluna • 

fet verdi. Sarayda mutad olan mükellef vasıta ile müsaade .alındı ve bütün saray nız sCızin~k kalm1ş olacak. Hava tında e- dar Wı-en bir mukarenet esnasında u I ca.lttır. Ziraaıt Veklletının İnglltereye sipartı 
z.i.yafetlerden biri ... Fazla olarak mabey- ı hal.kına habe-r verildi. HattA incesaza pek sa.sen yanmış olan bu biç:ıre acaba bu - fÖhreti teyid edecek hiç bir emareye şıı.. ettiği zira.at aletleri de yakında İngilterede 
nın orkestra takımı da bu toplantıya ayw müncezib olan müsahibler bile, hiç bir nun mamsını idrak edivor rnuvdu? Tev. hid olmadım. Hayri B~yin köşkünde ge- vapurlara yüklenecektir. 

rı.ca b~r ze~ i~a.ve ediyo~d~ı. ?. k~da~ bü. zaman terbiyel~rine m~nafi bir harekete j fik Bevin lMifesini de anlamıs rnıvdı" ne ayni heye-t. fakat bol bol içilerek top- Odun kömür ti mevcudu azaldı 
yük bır neşe ıçınde yenıldı, ıçıldı kı ben C'esaret edemed1kleri ıı;:ın, ayakt<ı ve beş Bu saz Alemi sebeb okfu. Şeh,.adeJer la'"'·""'"-ti: ol.l••k, geç vakte kadar alavlı, eğ-
de bu .......... Y u.... J Odun kömürü piyasa.da ziyade.<ille azalmıt~ 

halde zevkiyab olarak bir aralık, on adını ötede hazır idiler. Mabeynin in- bir de içkllf saz ~lemi istf•diler. Bnnu sa- lenreli aıı.atleT geçirdik. tır. Belediyenin tetklkatma göre odun kö _ 
yemE-k sonuna doğru ayağa kalktım ve cesaz takımı başladı . ravda yapmak mümkUn de~ld .. Serte - +- y ldı .,_ t· . 'Ik 1 h mürü müvıı.ridatı ancak 15 gün sonra baflı... 

h ded .. ı · ı · · d k b ı S k"l* "' .. · _,,.te ı z .LA.ame ın n ı ay an ep şe za en goz erım e ıstızan t> ere ir j aray reş ı atı cülusu mut~akib na - bi.b Hayri Bey - ki sonradan paşı:ı olmllş- . yacaktır. · 

Memleketimiıe Romanya Ziraat 
Fakültesinden bir grup gelecek 

n~tuk irad ett::n. ~e söyl.ed~m, ıbunıu bu-
1 
sıl ~C'llde geldi ise gene övle idi, yalnız tu _ kendisini pek riyad"' sevdirme~e mu- bu su.retle, zıy~tl~, eğlen~el~r, s~~ • 

~n ~ulmak m.ümkün rie~ı~~ır, fakat ken-j bahrıve nezaretine ~eçen. Hu.rşid Paşa • , vaffak olmııs z~ri! bir zat idi. Onun K A- lar arasında. geçıp gıdiyordu, hıç düşu. -
dıliğinden .. sanilı olan bu sozler ha~ır .bu- dan son:a seryav~rlığe süvarı feriklerin- Jhdhane caddesınde ikametine tahsis e ·j nen yoktu kı ıgecelec yalnız safa~~ c'leğıl, 
lunanlan oyle coşturdu, hatta kerıdımı de den Salıh Paşa tay!n olunmu~tu. Saray f <lilmiş ·bir köş.kü vardı. O Alemi orada aafanm yanında ve gok daha bllyuk mJk-

Romanya ziraat fa.külte.si talebelerlınden 60 
öy

1
e memnun bıraktı ki ziyafetin neş'esi 1 tıimıetinde muayYen miidc'letleri iki s~- yanmak üz,.,re kar:ır ver'lcH. Y,asta kedere gebedir . Bu safa gafletin - ldşilllı: bir grup önümüroeld hafta içinde Ro.. 

bunun}~ tamami~et ~esbet~i!. oldu. . I n.eden ibaret olan esk'. yaverle~ bac:ka v~-l Sırası gelmişkı>n. kaydetrne1ivim: Sul-, den sonra, pek geç kalmadı, acı bir haki. manyade.n .§ehrdmize gelec&ktlr. 
Ertesı hafta hunkarır buyuk oğlu Zı. zıfelere alınd~lan içın verlerıne Talı sın 1 tan RP<;.ad kin ickivP müutPlAchr dive katle uyanıldı. Talebeler şehrlınlzde tetkiklerde bulunduk 

yaüddin Efend'i de kızı Behiye Sultanın' ve Fuad Beyler gelmişlerdi. Salih Paşa bir şıöhret icad olunmuştu. Dört yıl ka • Halid Ziya U~aklıgiı tan sonra Ankaraya gideceklerd.Lr. 

Çayını içip ıbirkaç biskıivi yediktE:n / «Son Posta» mn edebi tefrikası: 7 
iıOnra etrafına baktı. Burası loş bir salon-

1 
du ve bütün masalar meşguldü, bir masa. ~[~&1'~t\-~1~ .. n~~================~;:==::==::=;:==::=:::::=:::==:=::==:~:=:=:=:=:; 
::r b~~~iri:::. s:~unı:~:~: ~~:· ~~r~:~: 1/1!>_ A ~ ın·ı ([q))D ~o mı 1 mı z ~ mı v A c 
\ardı. Diğer masaların hepsi gazetesine V R im?) tın?J llJ W WD' IU \V// 
eği'mi.ş gençler tarafından işgal edilmiş- 1 
ti Zeyneb, yanındaki masada da bir gen
cin oturd'U.ğunu farketti; fakat onun ö -
nünde gazete yoktu ve başını iki elı ara.. 

Nakleden: Muazz~z Tah•in Berkand 

sına ~. dirseklerini masaya dayamış. yık olduğu mevkii verecE:k. ona hakaret ı lemin~n uyan.dırmı.ştı. Baş.ını hafüçe ı erkek gibi yalnızca bır pastahanede otu
gözlerini kahve fincanına dikmiş duru _ edecek, onu, isimsiz, soysuz. sokakta bi - kaldırarak Zeynebe baktı. Göz ı;öze gel • rabilecek kadar ~rbest oıa.bileceğine ka-
yordıu. rakılmış bir kız olarak görecekti. 1 diler ve Zeyneb onun, annesınin öldüğll naatim olduğundan aleyhinde dedikodu 

Zeyneb, alAkasız gözlerle bu meyus Memlekette yüksek bir içtimai mevki gece Nemide Hanunların suvaresinde yapmam. Binaenaleyh sen bir kabahat iş-
genci bir saniye süzdükten sonra gene• sah "bi bir adamın çocuğu iken birdenbire rastladığı Haluk Gökalp olduğunu tanı - lemiyorsun, rahatça çayını lçebihrsln. 
kendi ~rd'ne gömü tdü, 0 kadar zavallı· esen bir kasırgaya kapılmış gibi varını dı. Genç adam da onu tanuruş olacak ki Halftk zihnen bu kelimeleri söylerken 
idi ki kimseyi görecek hali yoktu. Sadece . yoğıunu kaybetmek ve dünyada sjpsivri, l~alettayin bir insanı görmüş gibi başını Zeyneıbden başını ~vırmiş, gene kendi 
kendi hayatını, birkac; gün içinde ömrü _ yapayalnız bir insan kalmak ne ~ehşetli çevirecek: yerde tekrar Zeynebe baktı ve düşünclerine gömülmüştü. Esasen yalnız 
nün nasıl altüst olduğunu düşünüyordu. ve tüyler ürpertici bir facia idi' bu sefer onun çekingen ve korkak nazar-) onunla değil, dünyadakl kadınlann hiç 
Onu en çok üzen şey kim olduğunu bil - Bu düşünceler Zeynebi o kadar heye - ları karştBlnda gözlerinden müsteh:ıi bir biri.sile meşgul olacak haleti ruhiyede 
ıxıE"mes:i i<li. Ona öyle geaıtyordu ki, Na _ cana getirmişti ki ant olarak yerinden fır. ışık geçti. Bu müstehzi ıtıkta fU sözler o- de~ldi. 
ciye gençlik ve cahihllik saikasile bu me-1 layıp kaçmak istedi, fakat deli gibi ye - kunuyordu: Onun yüzüne baktığı halde selAm ver. 
selt>yi başkasına !Öylerrıeğe heves etme-· rlnden kalkınca Alemin ne diyeceğinden - Güzel kı:ıım, eeni t~mımadım zaı:ı • meyişj Zeynebe re.hat bir nefeı aldırmış, 
se bile kendi.sinin bir bulunma çocuk ol- 1 utanarak tekrar oturdu ve garsona blr netm.e; fakat benden de korkma, gidip Halukun kendisini tanımadığına hükmet
duğunu bütün İstanbul halkı biliyordu ve çay daha ısmarladı. ortahkta dedikodu yapacak ubiatte bir tirmifti. Bunun için müsterih oldu ve ça
o gllne kadar, Saf.de Hanıma hürmeten Onun birdenbire sandalyesinden kal - insan değilim ben. .. Eaa.sen aenin kJm yını ic;:meğe koyuldu. Ancak yanındaki 

evlAdlığına karşı saygı ve muhabbet gös. karken masaya çarpması ve tekrar yerine oldufunu da bilmiyorum amma bilffm masa.da oturan bu. adam. m•'ud günlerl
teriyorlardı, bundan sonra herkes ona lA- oturması yandaki genci daldı~ı hayal t- de bu.ifuıkü gdndıe bir .aen9 kızın da bir nin 80DUtlC'llASU olan ve kendı.ihe öı:nrUn11n 

en feci saatlerini yaşatan bir geceyi bü. 
tiln teferrüatıile haıhtırlatmağa vesile ol
muştu. Bu hatıra, sabahtanberi geçirmek
te olduğu buhranı en son haddine erjştir· 
di ve birdenbire göılerlndeu yaşlar bo • 
şandı. 

Herkesin içinde ağlamak! Zeyneb gibi 
çok ciddi bir terbiye görmüş ve halkla 
temas etmiş olan serbe.<::t bir kız için bilıt 
bu çok ayıb ve aczi gösteren bir şeydi. .• 
Buna il.kin gururu isyan ettı, dişlerini sı

karak, dudaklarını ısırarak göz yaşlarını 

yutmağa, a.kıtmamağa çalıştı; fakat gün. 

lerdenberi akamıyan yaşlar birdenbire a

çılınca güç kapanan bır çe~me ha)inde 

durmadan kirpik1eri arasından taşıyor • 
du. 

Ümidsiz bir bakışla etrafını taradı. Cok 
şükür kimse bunun farkında değ ldi. E-

sasen pek loş bir köşede olduğu için n:ı -

zarı dikkati ceı.betrr:esine imkjn da yok • 

tu. Kalbi hafifçe ferahlıyaıak mendilini 

çıkarmak için çantasını açtı. Eyvah! Mf'n

dili yoktu. Mihani.lô bir hareketle eHni 
cebine soktu. 

(Arkası var) 
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1 Tanıdıklarımızdan biri : 
ı Kaş yaparken göz çıkaran 
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SON POSTA Sayfa 1 

SPO~ c EDEBÔVAT ::ı 
Galatasaray, Beşiktaş, 

Fener ve Vefa 
karşılaşıyorlar 

Pazar günü de Beylerbeyi 
ile Beyoğlusopr 
oynıyac aklar 

Galatasaray, Fener1ba1hçe, Beşi!ktaş. 

Vefa ta!kımları arasında• Cumartesi ve 
Pazar günleri Taksim stadında bir fut
bol turnuvası tertib edi~tir. Maçla
ra saat üçde ·başlanacak, birinci gülf1 
Fener - Vefa, Galatasaray - Beş'iıktaş 

karşılaşmaları olacak. Palzar günü de 
bunların galibleri çıarpışaca'klardır. 

Bu maçların hakemleri şunlardır: 
Cumartesi: Fenerbahçe - Vefa: H&L 

'kem: Ahmed Adem. Galatasarav - Be-
şiktaş: Hakem: Tarık. . 

Milli Mücadele Destanı 
Yazan: Halid 

İlk ve orta çağların harikull delile 
meftun ve h er ttlrlü kahramanlık vak'a
lannı e!Hnelerin mukadde.ıı l§ı~1 içinde 
büyülterek gören epik ruhu geçtikten 
sonra edebiyatlardaki destan nev'i yava, 
yavaş sönmeğe, ::llinmeğe ba§lamıftı . Bu 
filpbesiz. harblerin ve kahramanlıkların 
aonu gelmesinden doğmuyordu. BilAkis 

Fahri Ozansoy 

Haltlk NUıari 

·ı 

Pazar: Mağ1Ub talkımlar maçı: Ha -
kem: Sami. Galib takıımlar maçı: Ha -

~,.,. lkem: Necdet. 
........ Beyoğluspor - Kurtuluş karşılaşması 

..,.-~ Ankara ve İstalnıbul takımlarından 

harbler ve kaJıramanlıklar gene asırları 

aıarsıyor, tahtlar yıkılıyor, d ünya yüzün
de kütlelerin şan ve saadet , ıztırab ve fe. 
lAket tabloları hiç durmadan değişiyordu. 
Ancak, gittikçe eski itikadların zayıfla -
ması ile hakikiye ve müspete doğru git
meğe başlıyan insan zekası artık çok eski 
çağların, kavmi itikad dcvfrlerinin ço -
cu.kça imanını taş1yamıyor, kahramanlığt 
hayal ve masal aleminden değıl, kendi 

gözleri önünde geçen reel hadiselerden 
çıkarıyordu. İşte bunun içindir ki, Uk 
ulusal destanların nümunesi üzerine ya. 
zılan ve naklettikleri harikulAdeliklere 
inanışın eksikliği yüzünden az çok sun'i 
bir heyecan mah.sulü sayılabilell taklidi 
büyük destanlar devri de geçtikten son
ra, artık bu nev'ln ölümü geldiğine ~na
nan Alimler her memlekette çoğalmı§tt. 

.sayfaları çevı.Terek şuraya kaydettı,ğim 

bazı ırusralar ve beyitieı·: 

Ordu .gföi her yandan sarıyor yıı rtlu 

y .. ':'anıdıklarımız arasın~a o da vardır. lahi billahi karıcığım yolum o tarafa düş-- olup da milli kıüme hariıcindle kalan ta-
... ~ yapayım derken goz çıkarır, fakat müştü de... lkıırnlar arasındc.lki maçlara Pazar gü -

gece, 
Dağların yüreğinde arıa hasretı dolu 
Taşlı yollar uunıp, saatler işlcd:kçe, 
~ağların arka&md:ı kalıy'Jr Anadolu .. 

bır türlü bu huyundan vazgecemez. Kad 1 . .. .. nü Taksim sa1hasıı:nda devam edilecek-
A.7.. çok bütün insanlar pot kırarlar o - .m arın peşme duşuyorsnn ha .. Nihayet, son büyük bir destan nü.mu

nesi olarak, .bir asır evvel romantik de • 
virde Victor Hugo'nun •Asrın Efsanele-

da pot kırar. Fakat pot kırdıf{ı z~an l alçak senı .. ya sonra kım bilir daha ne- tir. 
daima tamire kalkar. Bu yüzden kırılan 1er yapmışsındı.r. T:yekkel,i. değ.il. Pazar saiba1hı ya1pılacak Beyoğluepor 
pot bir~ olur, o çam bardak ol.sa f.se, 1 k' - Te~.ekkelı d~gıl,. derun, yoksa bir Şişli maçını Şazi Teııcan idare edecek • 

Bu kıt'a, kitabın cMütarekeden son • 
ra• isimli ilk şiirinden almrr,ıştır. Bunun 

rh ni görüyoruz. Ne çığlık, mı coşkunluk! arkasından, İstiklal harbin.n muhtelit 
Sadece Napolyonun zaferlerini ve bu za- .safhalarını canlandıran kısa ve uz:un 
ferler aı1kasından hezimetini terennümle 

amma be.rdak olmaz devrilir. ımse ı:ıunasehetsız bır şey mi söyledi? tir. 

Kaş yapayım derken göz çıkaran bir ~ ı:ık~m. b~ında. başınu biraz çevirip Beyoğluspor - Beylerbeyi terfi maçı 
gün vapt.lıt"dadır. Vapur Moda burnuna a a a ıktıfa cttım. 
ya.k:la.şı.yordur. Yanındaki arkadaşına: - O hangi S0kak, fena sokak değil mi? Geçen hafta 

2
-0 Beyoğluspora mağ-

- Buruna bllk- Sen kadınların peşine düş. fena sokakla- lôıb olan Beyleıibeyi Pazar günü ikinci 

manzumeler birbirini takib ediyor. Ay. 
kalmıyan, fakat aym zamanda bütün bir ni zamanda, savaş esnasındaki bir kısım 
asır Avrupa.sının manzum tarihi de ad- A d ı k'· ı · · t b d b .. t" 

Der, amma ne burun. ra dal .. daha da utanmadan başımı biraz ve oon ma!çını Kadıiköyde yapacaktır. 
O sırada karşı koltukta oturanın bur- çevirip bakmakla iktifa ettim, diyor.mn.. Maçı Ahmed Adem idare edecek -

na o u oyıerın:n ız ıra j a u un a ~ 

dedilebilecek olan bu eser, işte bilhassa cılığı ile mübalağasız gözönüne gct:rıli • 
cepheden bu edebi nev'in mühim bir ve- 1 yor. Bu, şiir için, belki fazla real;zm sa
sikaısı, muhte.şem bir abidesi telakki e- yılabilir. Fakat destan nev'ınde ınce rii'. 
dilebilir. Fakat bu es~r haricindf! o gün- nül sesleri ile asaf şiir:-, ve atelkini ş!ın 
dıenberi bütün dünya edebiyatınds orta- aramak aklımıza gelmediğınden, bazı 

ya çıkan başka epik terennılmlel"e geFnce, yerleri d'tiıbediiz didaktık de olsa, bu .sa
nihayet, kahramanlık duygularını hiq deliği ve tabıiliği b!r takım zoraki .ıayal 
ilahileştirmeden sadece en tabii görüş • destanlaşmalarına hiç şüphes•z tPrcıh e
lerle tesbit etmeğe çalışan vatan duygu- 1 deriz.. 

nunu görmilştür. Adamın bumu büyük. söyle. yezid, söyle alçak.. beni 1-:~mlerle, tir. 
tür. Kaş yapayın\ derken göz çıkaran, bir han~ı sokak süprüntüleri1e aldatıyor -
tuhat <>lur: sun... Me!<teb muhte'itleri maçı 

_ y~_adambu f alındıysa. me~~:f~.sonunda kopacak kızıl kıya • Kad ıkö •rdg yapılacak 
••• ..ıq\e ena. 
. • . Buruna bak. diye kendi burnunu Kaş yapayım derken göz çıkaranın evi- Mekteıbler arasında· yapılacak muih -

g&terdim zannettiyse. ne akşam misaf1r1er ge1ır. siyasetten, mo- teJit takımlar maçı Pazar gıünil Kadı _ 
••. Ben oimdi vaziyeti tashih ederim. dıadan. Ayşeden, Necatide::ı, şundan bun-
... Burna bak demekten maksadımı ta- dan açılan bahisler, gıda maddelerinin kıöy stadında oynanacaktır. Ankara 

bit anladın, şunun bunun burnunu kas- pahalılı~na kadar uzanır. muftıteliti Cumartesi günü gelecektir. l~rıdır .. :ani.' tek kelimed~'. v~tan v~ bür- 1 Bakın, şair, Atatürkün Samsuna ayak 
rıyet şıırlerı, vatan Vt" hurnyet hıkaye- bastığı gün ınillet~e kurtancL'>I arasın -
leri ve romanlarıdır. daki o kavuşmayı şu dört mısrala m· gi.ı. 

det:miyoruın. Ben sana Moda burnuna Kaş yapayım derken gbz çıkaran da sö Mulh'telit takımlar maçını Ahmed 
bak dedim. ze kan~ır: Adem idare edece'ktir. Ayni gün Gala -

BüYü.k burunlu adam biraz evvel hiç . - Gıda maddeleri hakıkaten biraz tasc.l'avla Boğaziçi liseleri arasındaki 
bir şeyin farkına varmamış..'<:en bu söz ü- fıatlı .. fazla israta gitmemek 18.zım doP- fi 1 d kt İki · . 
zerine hJhddetlenmiştir. Sert sert bakar. rusu ben buna pek d ;kkat ediyoru~·. Am-ı ~a t e ~':1fanaca· . ır. 1 maçın a~ı 

Nasıl ki, buna mukab!J, eski fevkalbe. zel ve ne canıı anlatLyor: 
şer hadiselerin vukuuna inanc; kalmadı • ~urd 'bir ölli eviydi, ağlıyordu dah,ı 

- Buna ter'biyesızlik serler. ma öyle müı:asebetsiz nisanbr var ki, b\)v ~ne .esa u et~esı bu . m~ç1ara bu -
_ !ili le zamanda ınsanın ev:ne yemeğe gelirkr. ıYUık bır ehemmıyet verdırmış olacak -

ğından, destan devri gı>çti diyt:rılerin de dun. 
hükümleri büsbütün yanlış değildır. 

K ili yac>ayım, derken göz çıkaran bir 
dostunun evine gider. Duvarda fotoğraf. 
lar vardır. Bunlardan biri güzel bir kadın 
fotoğrafıdır. Ev sahibine sorar: 

Herkes kendi yemğini ancak yapabiliyor. tır. 
Üstlik misafir ıfoyursun bu o1acak şey de- Galatasaravın fevkalAde 

konnresi 

Ancak . . . 
Dalga gibi sarsıldı o ayak bastı~ı gün. 
Gözlerinde renk vardı, sesı dağları aştı, 

Evet, her hadisenin bir •ancak• tarafı Anadolu bir gün:le onunla bdyraklr. ~ iı. 

- Bu güzel kadın kim? 
-Karım! 

ğil. 
Gözü duvardaki saate ilişfr. Yemek vak 

ti yaklaşmı.ştır. Düşünür: 
- Misafirlerin yanınd<ı sbzünı çok fe

na kaçtı. 
Kaş ya.payım derken göz çıkaran pot y 

kırdığının farkına varmıştır. Tashih et- 3!ptığı hata.1'.~ tamire kalkar. v 

meyi d~ür: - Sakın bu sozden alınma~ııı, .eger ye-
- Şöyle bir baklşta güzel tesirjnj ya- n:ı-e~e kalacaksanız basımm uzerınde ye

pıyor amma insan dikkat edince farkına nn~z var. ben ~~.;de!.1 yer:ıek zamanı mi. 
vany-0r. yüzüne bak.ılmıyacak kadar ir- 1 safır vgelen~er ~~ın. soyled~m.. . 
kin ç Soguk bır ruzgar esmıştır. Mısafirler: 

· - Biz gidecektik esasen, fazla da o -
Kaş yapayım, derken göz çıkaran so - turduk. 

kakta yürür.. önü sıra bir kadın yürii • Deyip çıkarlar. 
yordur. Kaş yapayım derken göz çıkaran 
dikkat eder, kadın mütenasib endamlı _ Kaş yapayım der!ten göz çıkaran soka-
dır. Her halde yüzü de güzel olmalı. ğa çık.mı.şt~r. ~r.a;nvaya biner'. tramvay-

.. .. da ancak lbır kı4ıhk oturacak bır yer var. 
~adın ıbirkaç adım da.lıa yuru~, o da ' dır. O da iki kişillk koltuk1ard::m birinde

peşısıra kadını takib eder, kadın bır soka- dir. Koltukta oturan tek kişi kadındır. 
ğa sapar, fak.a t o soka~a sapmaz, yalnız Kaş yapayım derken gö:ı çıkaran onıın 
soka~ başına varch.ğı zamar~, ayakları- yanına oturur. 1'ramvay htzh yürüyor -
nı yavaşlatır bakar: l~te hepsı bu kadar. dur. Birdenbire durur, sarsılır. 

Aklında yer etmıştrr: Kaş yapayun, df'rken ~ö:ı ç.ıkaranın 
- Acaba kad'mın peşmn yürürken bir kolu yanında· oturan karlının koluna çar-

gören oldu mu? · par. 
... Onun saptığı sokağın basında da 

1 
- Affedersiniz bayan. 

çok fazla yavaşlamış, pek dikkatli bak - Kadın kısaca: · 
mıştım .. ~ gördüyse nazarı dikkatini _ Estağfurullah! 
celbetnuştır. D T h 

Belki karıma da bir so·'yli'-·en olur er. ramvav areket eder. 
• • • J • • Kaş vapayım d k ... k d .. 
. . . Daha iyı'si ben meseleyi "Olile ka. .. .. J er en go:r. çı aran u -

·' şu nur: 
nırna anlatrrım. . .. 

E 
· d · d .. ;ıı,;; h b d.. - Kım bıhr kadın simcii içind~n be _ 

vıne on u,.. ... zaman ep unu u - . i · a·· .. ·· ·d .. .. k ·ı k k t 1 mm ç.n ne U'5unuvor ur Kolumu ko-
şunur, ansı e ar111 arşıva o urur ar - d .. · . ' ken· - luna kas en çarptı.~mı zannetmış. benim 

· B - d b' k d .. d" çapkın, biraz da ahlaksız bir adam olı:lu-
K dıu~;...;1 e~ ır .a m gor :ımd. .Ik ~uma hükmetmistir. Yüzilndf'n bunu an. 

.a n e,.,.u , gıymıe mera 1 ır. ı 1 k kabil olat:ak. 
sualı şu ı>lur: ama 

_Ne giyiyordu? Yan gözle kadına bakar, kadın pen -
- Kire.mid renginde bır kostüm. cereden dışarı hakıvordur: 

- Muhakkak öyledir. Yanılmamışım; 
- Bu renk de çok moda.. onun bu fikrini tashih etmem lazım. K~n 
- Orasını bilmem .. şey. . . d ;sile konusurum. 
Kacbn bir an düştinür; içine kurd gir- Kadına döner: 

mlştir: 
- Bana bir kadın gördüğünü ne müna

sebetle söylecMn? 

- Affedersiniz bayan. 
Kadın ona bakar: 

Galatasaıray klüibünıün fevkalade 
kongresi bu akşam saat 6 d~ klüib mer
kezinde toplanacaktır. 

Geçen hafta ekseriyet o1madı,ğı için 
intıiıha.b yaıpılarnamı.ştı. Bugün kongreye 
gelec~klerin mevcudu dle yeni idare 
heyeti seçilecektir. 

lskoçya kupası maçı 
Devdee ile Ravgers takımlan ara -

sında oynanan kupa maçını 1-0 Rav -
gers takım1 kazanmı.ştlr. 

bir şart sigası, bir istisna~ı da olabilir. . Sonra mesel~ aBirinci İnönü h:1rbı .. • 
İşte bu bahiste o i.sfünayı da biz. '.rürkJar is.imli manzume ne kuvvetlı blr nusraJ:ı 

yaratmışızdır. Yani destan asrının geç - başlıyor: 

tiği söylenen bir asırda, bir Çanakkale, Güneş yandı bu sabah süngülerin 
bir Sakarya ve Dumlupınar destanı ya • ucun.:ia. 
ratmağa muvaffak olmuşuzdur. Bu za • . . . Hiç iÜphesız, bütün eserin bütı.in !nlS• 

ferler, tıpkı destanı devırlerın zaferleri ralan için bu kuvvettedir denemez. fi rı • 
gibi harikuladeliklerle doludur, o kadar cak. pek samimi bir gön•.ıl ve vdtanpar
heybetli, o kadar akıllara hayret verici verlik kaynağmdau aktıijı her mumunda 
kudrettedir ve bu de.fa Hah'.ık Nihad Pe- ! hissedilen bu manzumelerin, ayni şair 
pei'nin neşrettiği cMi!li mücadele des - elinde gittikçe daha mütekamil niimu .. 
tanı. du dev kahramanlar savaşıdır. neler de yaratacağına inanıyoruz. Çünkü * İstiklhl savaşı hatıraları sonsuzdur vs 

Haltlk Nihad Pepei çok eskidenberi, I şairin heyecanı da o nisbett~ süreklirlir 
Türk destanları ve efsaneleri ile meş • Büyük işe gıri~en sa:ı'atldr, elbette t::e

man değil mi? Halbuki ben sarsıntının guldür ve bunların genij bir muhayyjle. rini bu kadarla bırakamaz. Ayni mevzu 
tesirile kolunuz koluma çarptı z::ınnet - . d t . b ·,__ lan tekrar tekrar iş1iyerck günün biı ın-

Maçı 75,0-00 kisi seyretmiştir. 

miştim. Meğer siz ahlaksıL bir insanmış _ nın yar ırnı ve emız Jr nazmın a~anı . 
sınız. ile hecEı vezni kaJıplan içine dökmekte · ı de m~a.kkak ş~h.eseri~n. de vücu:ie' gdı-

- Ben ahlaksız bir insan de~ilim. a· y t ğ . h h ld tak..ı· 1 k recektır. Onun ıçın şaırın mukaddt rr.ed~ 
l 

.ı; ır. ap ı ı ~. er a e ·"'ır e arşı- . . . 
- Kafi ne o du~nuz anlaşıldı. Birke-

1 1• m " 1 mili" b' h yazdığı cBu kıtabdan sonra 1htımal bt1~ 
ı . d h ·· ı · . . anması .azı "'e en J ır eyecarun . . • . ıme a a soy er.st>nı7., sızı poli.sc teslim 'f d 'eli on sene yenı bır kitabını çıkmıyacaktıu 
ederim. ı a esı r. j . . . sözünü pek kabul etmek istt:?nuy•>rum. 

Kaş yapayım derken gö7. çıkoranın baş Şa.rın ılk esPrl~rı. başta cTahir ile D~.... t . d k ' Tu"rk d"S kaJ T k t ı .. 
1 

•• • ~·ça emenntm, son asır a ı , -
arına iyı ı e mc { isterken pek faz~a Zuhre• o mak uwre, bır kısım meşhur 1 . 1 · · ı balarını hep 

fenalıl!ı dokundıı~ıı da vakidir. .. tanının yem ses erım ve ev 
şark ve Türk masa.Harın. n_ı manz.um .de_s- oo·yle terennu··mde devam ederek bize a • 

Karsı koms-..ıs~ı, karıısilc> kavga eder. Kaş yapayım derKen göz çıkaran da maa- ~anlarıdır. ~~lk şaırlerı~ın mo~~flerı ıle stl beklediğimiz o c 1 büyük eserini v~r • 
aile onlarla konusuyordur; ışlenen ve suslerıen bu ılk tecrubelerd•~. mesidır. Maamafih imdiki halde, bu son 

- Karı kocanın aralarını bulmalı~·ım. milli bir şairin oldukça parlak yasıfüm zdığı bile büvük mi1Ji bir hediyedır. 
Diye evlerine gider. Kadının ağl::ımak- göze çarpıy-0r. Ve nihayet. bunların ar • İ ya Ha!,!ct Fahı·~ O.:cm~oy 

tan gözleri sisrr11~tir. Erkek. burı;un?an 
1 
kasından, asıl oüyük nev'e, destana g.r- .. .............................. •······•·•·•··•·•··•···••• 

soluyordur .. Fa~at .. ne_re:i: ıse .. bfr~ bJl'az 
1 
diğini görüy-0n1z. Bu eserın adı cÇanak- Y.ldız sarayının belediyeye devrine 

yumuşak bır soz soylıye_ek, otekı daha kale destanı. dıı. Çok beğenilen bu des- k d b l k 
yumuşak cevab verecek; barışıverecek - . . . . 1 ya ı :ı a aş '.:'lnaca 
}erdir. tandan sonra, şaır, ıkincı destanıuı. yaz. Yıldız sarayı ne müştemiHltı yapı ve yol-

K 
a'rın-ı derken ··. k . dı: Mütareke destanı. Ve işte buı~un de lar kanunu mucibince belediyeye plı.Iasız ola. 

aş yap .,~.. ~o;: çı aran. d ' d' . ~nr ·· · 
_Ne oluyorsunuz an,atm bakalım, ben bu son destanını he ıyt e ıyor ~ ı ı mu- rak intikal etmektedir. Yakında tesellwn 

aranızı bulayım. evvel~ bay-an söylesin! cadele destanı. muamelesine baş.lanac_aktır. 
Diye söze başlar. Bayan söyler: 63 sayfalık bu küçük eserin içine bü- Galata köprüsü yeniden l:oyanacak 
- İşte kocam böyledi, şöyledir. tün bir kahramanlı;.: destanmı sıkıştırma. Gala.ta köprüsünlin ooyaları yenilenecek • 

- Şey karıcığım vallahi benim bir gü. 
nahım yok. 

- Nasıl söyli.ve:vim bilwiyorum.. 
Gülümser, kadın onun bu gülümse 

mesine karsı balnslarını sertlestirir . 

Erkek. k~mş-.ı da .olsa, bır yabancı ya- ğa kalkım.ak. doğru.s!J büyük bir lt•şcb~üs! tl.r. Belediye, tekrar fllizi rengi münaslb bul. 
- nında kendi aleyhmde bulunulmasına M a.fih 1 d .. 1 .. .. .. m .. ~tur. Tramvay idaresi de köprünün r~yla. 

hihddetlenmis~ir. o. da sbYler: aam az .0 sun a. 0 .z 0 sun. ~o.~unun rın; değiştirecek, bozulan parke taşları ae • 
- Ne dedin, ne dedin, JlÖrdüm., dedi

ıfin kadın metresin mi? 
- Ne münasebet karıcı~ım, hem ne 

diye metre5im olsun, benden nasıl şüphe 
edersin? 

- Söyle söyle hele. 
- Ha şöyle, bırak da söyliyeyim ... 

Kadın önüm sıra yürüyordu. Biraz mü -
tenasib endıam'ı idi. 

- Anlamadım. mütenasib endamlı mı 
idi, daha daha ıöyle .. . 

- Ben de arkası 111'8 yürüyordum. Val 

- Hakkınız var bayan, ı::iiphelenmekte 
hakkınız var. fakat emin olunuz. 

- Ne demek istiyorsunuz? 
- Hiç, nasıl sövliyeyim. 
- Siz beni tanıyor musunuz? 
- Hayır. 

- Öyleyse bu cesareti nerecten buld·ıı-
nuz? 

- Demin bit"birimizin ko!una caıptık 
da .. . 

- Tramvay birdenbire durduğu za • 

_ Karım şoy~edır, böyledır. doğruluğunu ısbat etme-sı de. şaırın daha ğiştlreeektir. 
- Sen şöylesm. büyük bir cilde heV..!5 etmeyişindcki ~e- - ---
- Sen böyle3in. bebi açıkça an'atabılir. Bir çocuk otomobil altında ezildi 
Sulh olacaklarken yeni baştan kav~&. Burada eserin mevzuu üı • Etyemezde tramvay durağında 86 numara· 

ya başlarlar. Bir evvelki kavg~dakiııden öşem ff "~l 12 tünde durmağa bilmem kı lü- ı da oturan d ec:ı Muza er ~ u ya . 
daha çok ağır sözln söylerl~r. O kadar zum var mı? Onu hepımiz gö- şında Mazhar Samatyada tramvaydan atla. 
a~ söylerler ki bir daha birbirlerinin , . l mış, bu sıra.da arkadan gelmekte olan 1940 
yürune bakacak yer bırakmazlar. nülden biliyoruz. 'lavslyem, yalnız, çok numaralı Arifin idaresindeki taksinin anın. 

İ.şte tanıdl.klarımızdan biri de bu kaş heyecanlı manzumelerden mürekk~b olan da kalmYJ, ezilmiş, sol bacağı kırılmıştır. Ya,. 
yapayım derken göz çıkanındır. bu eseri alıp okumanızdır. tıte r~tgele 1 ra.ıı Şifli Çocuk haatanes1ne kaldırılmıştır. 

l•met Hult1.ri 
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lngilterede heran Çemberlayn'in istifa etmesi bekleniyor 1 Fotoğraf tahlilleri -
CBastanfı 1 inci savfada) 1 faks olması muhtemel bulunan dığcr bır 1 

}eri etrafında mütıılea yürüterek, Çem- Ciddi bir tip 1 Çabuk şikAyet edan bir tip 
Çemberlayn, bilAhare hariciye nazın şahsiyetin idare~>" altında hemen hem.en berlaynin. meclisl~ kaz<tndığı ekseriyet, O. Yüctttürlc, J;a· 

Lord Halifaks ile d~ uzı.ın boylu müda-ı tama.mile yenileştiriıme~i. 1 basvekilin maruz kaldığı manevi mağlO.- rakcerini soru11ot": 

velei ~!kArd~ ~~u~uJtu.~... Muhalifler Çörçil'e mütenıay.il ) biveti ö~emediğinı_ söylü):or ve diyor kl: İntlı.amı ve terti-
İşçı partısı lıden1e goru.şmeler Ayni mehafil. muhafü~erin hükıtnıe:e Bu mu:r:akerelerın, İngıltere huzurun. bi sever. Bir pyi 

Fakat bü.tiln bnnların haricınde, gü- ~tirake karar vermeleri takdirindı: '~iir- da ve bütün dünya mÜ\•acehesinde, alen1 anlamak için fazla 
ün en miiıhiım hadisesi, i'çi parti.si çilin idaresi altında çalışır.ağı tercfö ede. celse halinde cereyanı, !~giliz Jemokn- sorar, kolaylıkla 

tderi Atlee ile muavini Greenwoo:i'un ceklerini ilave etmekt.! ise'..~r de Çnrcilin .sisinin. ve bu dem~krasi~ın ~ayandı~ı te- kaıım~z. Yükselme
başvekil tarafından istı~areye davet edil. Çemberlayne ha ef olmao;ı ştiphelHiir J mellerın sağlamlıgmı gosterır. ı ğe, şöhreti;! . heve.t 
meleri olmuştur. Ayni mehafil, amel'l .f!rkasm•n h:iki;me- Çemberla •n, tenk!dlf're bizzat göğüs vardır. Tehlike ve 

A'tlle ve Grewood -45 dakika Çsn - te iştirakine memlekette b,rç<•k kuıse-I germekten \ekinmem4tir ve bu dıı ken. zararlara yan~-
f 1 ·ı · ı di lehindedir. Bir diktatcirll\:t ı faresinrle maz 

41cç•koaa" 
dan., Ha'Jlflf' Co~kıı" 
kanıktertnı soruyorı 

Memnun ve nere 

li halleri pek gö .. 
rillmez. Rahatım 

98\Ter, zorluklar kar 

fL!lllda çabuk şika -
yet eder. Boğazı~ 

.t:hmal etmez. berlayn"tin 'Jle2ldlnde k.alını"llardır. nin tara tar o duğunu ve bu cı ıetı ı~Fa.. · 
Halüuks ile Qörçil'in 00 müılA'katla- ba katmama.ğa imkAn mutasavv('r olma· böyle bir vaziyeti t;:ı~1J.vvura imk~n yok- * * 

ra iştirak ettikleri zannedi11yor. dıtını beyan etmektedirleı'. tur. Çabuk darılan zeki bir çocuk 1 TahammUIJU bir tip 
İ ....... .,..;cı; bu ··n karannı verecek Loyd Corcun dı:t. Çerr·b"rlayn rıyase- 1 !stanbı.ı.ldan E-
şçı ~-. -~ . . 00. tindeki ·bir kabin .. ye iştirak etmiyl"'ceği Norveçte çar~ ışma ar mel, karakterini sa~ 
Tahmın edildigıne göre, ışçı m us- anl~ılmaktadır. • 

Boğm:1ı.yandan ô 
mer Başöı, 1aırak • 
terini soru.yor: m. Çemlberlayn kaibhıesine ~tirak et- d d. ruyor: 

melerine imkan olmadığını sö)l miş - Loyd Corc kabinesi mi ? evam 8 ıyor Emele dokunma~ Gerek arkadaşla .. 
rının takılmaları na, 
gerek hayat zorluk· 
larma karşı tabii bfr 
olgunluğu vardır. 

Çabuk kızmaz, men 
faatlerınden cay -
maz. Fayda gelecek 

lerdir. Başka lbir sahsiyetin riyaseti a~- Londra. 9 (A.A.) - Dalı.• Mni gaze- fR .. cı,., ... ..,r
1 1 inri. cnvr .. ,ı..,, ğa gelmez, çabuk şf-

tında teylclciil edecek bir kabineye iş - tesi, yeni hüktimete Loyd Corcun nyaset ook rrüm?W< mevkilerini ve bi1ha1ssa kAyete ve sızlaruna. 
tiralk me:;elesine gelince. ıbu hususta edeceği haberini vermekte vcı Çörrilin Valdalen'i işgal etmişlerse de bir rnüd- !:bib~~::ke/.st::~~. 
raırın ıpartinin Bournemom'th'de vapaca başvekil muavini olarak imp.:ı..-ator u~un1• det sonra bu son noktadan çekilmi~ _ 
ğı icra ~nesi top lem tısında ikarar ve- stratejisini tam surette kontro 1 edeceğin lerdir. Bir köşede sakin 
rooektir. !.Öylernektedir. DaıJy Maile göre, Lord durduğu pek gör0.1-

Milli bir kabine 
Halifab harb ka-b"nesind·? k:ılacak, Archı Norveç hariciye nazırmm beyanatı mez. İyi hisleri de 
bald Sinclair hariciye nezaretini deruh- Parris 9 (A.A.) - Koht. gaııetecilere vardır, arkadaşlanna karp fena niy9ı -ı yerlere ısrarla sanlır. Parayı ve eşya • 

Bu mesele hakkında ROyter 
ki: 

d1yor te edecek ve B. E.:"!eıı maliye nazın ola- beyanat'ta. bulunarak Londra ~ Pa'ris- leri ve çocukça zararlan yoktur. llD1 iyi ve tutumlu kullanır. 

** :4çi rneb'uslara sorulan suallerln ma 
hfyeti açıkça gıösteriyor Jd, Çember -
layn, istifası !halinde bütün partileri tat 
ın:iaı edecek milli 'bir yeni kablne teşe'k 
külü imıkan.ı ibulunacaksa. bu istifaya 
ima dedir. 

caktır. te siyasi ve askert makam.atla görıilşme 
Dafly Mail verdi~i bu haberleri.n so.. ler yapmış vıe bu görüşmeler esnasın· Uysal bir tip 

nunda ~ mütaleayı bildirmektedir: ~ kendisine İngiltere ve Fransa hük"il- Feriköyünden. Ha. 1 Çrhşkan bir genq 
Vakti Loyd Corc, bugün 77 yaşında- metleri'nln müttefiklerin kuvvetlerlle ıan Taıkaycı, karcıJc. 

dır. Fakat .. kaplan• Klemanıro da, r.afer- Norveç kuvvetlerinin mesad. birliklerini 
ler kab\nesini kunııa~ davet nlundu~ takv.Lye için ellerinden geleni yapacak~ 

2'ogyac1an Erdo
ğan., karakterini sOt 
rııycır: 

zam.an, 76 yaşında idi. lar:ı ih.akkında teminat verilmiş olduğu-
A vam Kamarası 21 Mayıs& kadar *tifa bekleniyor nu söylemiştir. 

tatil edildi ıs 
1 

Mumaı1ley.h. Norveç harbinin Umu -
Lo d 9 (H i) A Kama Londra 9 (A.A.} - Avam Kamarası mesals ~ ~di 

n ra usus - vam - devam ederken, öğleden .90nra çı.ka.ı:ı gaze - mt Ha:rıbin bir ciizü oldugunu ve ~.,,., 
rası, bugün 1osa süren bir toplantıdan teler\n ilk tabılan ırrtişar etmt,tır. Almanyanın. kendi hududl&n harici -
!IK>D.Ta. Pentekot yortusu mllnasebetile Bu gazetelerin sUt.unlan, dün Avam Ka - ne çı'kmUi olmasma binaen. lıexi.Mete 
oelselerini 21 Mavısa kadar tatil e•mis- ma.ra.sında verilen reylerin neticelertn° aid mahkum bulunduğunu ilAve etmiş -
Uır. ~ · mütalea.Ia.rla doludur. 

. . . . Liberal bir gazete olan Star gazetesinin sL tir. 
Vazıvet do1ayı.'>lle tat1lın. bır hafta ya..51 muhabiri «ba..,vekilin istifa etm~ı muh Koht. s~rune şu suretle devam et • 

kısaltılması teklü edilmişlıe de. ba!;ve- temekUr11 baş.lıfı altında dtyor ki: miştlr: 

kil, lüzum hasıl olduğu takdirde mecli- Çemberlayn, dün aq&mki manev1 mağli\- Meselenin bu safhası en mühim saf-
ıdn toplantıya davet edileceıtinl b-lldir- biyetten sonra k:atıfneslntn Taziyet.ini görüş_ hadır ve No,....-"'*"""' Almany"""' lı:a.T~ı 
....A .... bun .. · 21ıu·. kd mek:llzerebugilnkraltan.!mdank&bula. •v'-~""' _-J- • 

terini soruyor: 
Sakin ve uynl 

hareketleri gl'h11 -
lftr. Oyunu ve top
lantı yerlerlnl, d .. 

Derslerine ça.11.JU 
ve elbiselerlle eua
sını temiz ve num ... 
tazam kullanır. Pa.-

nemayı sevebilir. rayı israf etmeJ:o 
Yaptıklarını va ya· daha ziyade birilr' 
pacaklarım mecbur tirmek i ıter. Bf , 
kalmadıkça ilAn etr ' yWtlerine karşı it ..... 

mez. Mahcub tavırlan vardır. ummı ~ ı atll davnuur, cezadan, tekdirde~ koru.r 
ver, tehlike ve zararlara yanaşmu. ve utanır. 

Jf 1f 
Hareketli bir geno J Sakin tavırh bir genç 

An.karadan Sür· 
··~ Ye 1 un menne ı.vUIYISa a ar dilmesi muhtemeldir. Fllhaldka &l r'"-'lik ek- kazanılacak bir zafer. Almanyaya karşı 
t ti1 lmas !k-ı.. 1 ı t ~., meliı 'l'eknı., karcık .. a ya,pı ı cruu o u.nmuş ur. serlyet, hfi.k11.m.et taraftarlarının pek çok umum.1 bir :zaf.er 'kazanmaY1 lrolayla~tı-

Kırık.handan Meh
rn.ed Ôzgıln, k.amh
'erini soruyor: Bu müddet zarfmda Çemlberlttyn, oldufu Aw.m Kamarası gibi bir meclit.te o raia:ktır. 

istifa veva kafbinede ~ildtk yaıpmak kadar ufa.k ~1r ~ydir kl, ~vekilin i.sttfa. et.-
hususunda ibir karar verebilecektir. ma& lA.zımdır. Hük~. şimal ile oenub are-smda 

Değis.iklik muıı-1...1 __ 
1

_ Birkaç gün ıorra mmaıkal!tm tesisi i.şine hız vermi~tir. 
~ Norveç hüikô.meti. İngiltereden es!iha 

~. . . . . ,. .. Muhbir, bu 1.!tıtanın, bqvekille kabine ar 
D~_ıklın: mı.tlıakkak gııbı gorunmek kadaşlan al'83mda yapllaoak i&tişarel~r içln ve rnülhlmmat satm. almakta ve bir çok 

te ve dun ihü!kfunet aleyhine rey veren zaruri z11.ma.n olan bl.r i:a.o gün 80.D.r&ya bıra- İngiliz ticaret gemileri emrine Amade 
bazı muhafw..akarların, nazırlardan bir kılmuı mümkün Oıldulunu ilAve ediyor. bulu~adı·r. Koht. İsveçin bitaraf -
taçı değiştirilmek şarti1€ hükumete Evenlng News dly?r ki: . . hğını terketmesini Norveçinı arzu etme-
mıüza:heret niyetinde oldukla sö le _ Muhakkak olan bır şey varsa; hükümctuı d -"'d . 
mıcldecr n Y n k.redJsl, gerek A'Yalll Kamarasında, gerek. in- mekte olduğı.ınu yeni en t ... ,,. etmış -

w ır. tiha.b dairelerinde sarsılımştır. tir. .. 
Eger. Çemberlavn, kaıbiınede bir de- 1 · . ---------

ğf.?ikliık yapmayı k~bul ederse, yeni na- neç guetesının mütnleası Antalya belediyesi parke taş 
Zll'lan intiha'blaı ı'ktı'fa • __ ,_.. k Stokholm, 9 (A.A.) - Roytcr a;ansı 

ewıı~ıuense, ra .. b"ldiri . v • • t k 
la kab;nenfn rnilşterek !istifasını V'!r _ 

1 yor',. • . . QC! Qlnl fŞ 8 8C8 
me) i tercih etmesi muhiemeldlr. Çün- İsveç hukumetını~ organı olan Social Antalya (Husus1) - Antalyaya o -
küı ıbu suretle kaıbinede cezrl tadilat ya- D~aten gazeteS1, başmakalesinde di- t.omobil ile -45 dakika mesafede Mor -
pılması daha kolay olacaktır. yu · tunanın Macun köyü civarındaki 

+. • Norveçli k:ardeşlet'imu için hiçbir şey 
• . .ua hal sureti yapmıyan ve yapmamakta olan biz İsveç- vasi parke taş ocağını belediye i~let -

Salfilı'.yettar mchafil, dün akşam alı- liler, Norveçteki muva.ffa.kiyct.aizlikfe!."m. ımeğe karar vermiş ve bu maksadla taş 
nan netıceden sonra iki hal suretınin den dolayı İngilizleri ıenkid etmek hak- ocakları nizamnamesine -Javanarak rn
m.iimkün olduğunu beyan ebnektciirler: kına, manen sahih değiliz. Bazı hAdise- z:ım gelen ruhsatın itası i~in vilayete 

1 - Çemberlayn, ya amel~ fırkuı ·le !erden dolayı teeMilf beyan edebiliriz. istida ile müracaat edilmiştir. Taş is -
liberalJerin metalibatını nazarı itibara Fakat, Norveç! himaye etm,..si kendisın- tihsal edildikten .sonra şehrin bütün 
alına~ sureti~e veyahu~ kendi dil~ncest- den hiçbir zam.an t.aleb edilmemiş ve Al- an~ caddeleri parke kaldırım yapıla
ne gore k&bınede cezrı tadilAt yapa})llfr, man istilasmdan evvel Norveç hakkında caktır. 
a~cak ~~ tadPatın muhalifleri tatmJn et. hAmi roUi asla oynamam11 olan İn~.lh'-
nuyecegı muhakkaktır. reyi müaJ:ıaze etım.Pk hakkımız değildir. ··-··-··--··········n-• .. -······· ·······~----·-

2 - Kabinenin istifası ve Lord HaIJ- Bu gazete, Avaın Kamarası müzakere. r " . 

( Fener s adında spor şenliklerin "n provası yapıldı) 
Bir doktorun g JnlUk 

notlarfnda11 
Baş ağrıları 

Geçen gün ıençlerde ve mekt&blllerde 
görülen bat ağnlarındıı.n i:ıahlatmi~tlk. 
Gerek geru;lerde ger~kse diler yaşlarda 
çok sık tekerrür eden baş ajtnlıı.rmda. ka
raciğer ve kalın barsaklann hali en e • 
se..slı blr sebeb olarak a.ra.ştırılmaJıdır. 

Ka.rac!ğerin nM.am.amiyetinden mU.te
vellld kalın baTsak tembelllği netice.si in. 
kıbaz hA.sU olur. Mevaddı gaitanın uzun 
müddet barsa.klarda. kalması tetwüh ve 
tahanülatl mucib olur, pek ook mıkrob -
lar ürer. Nihayet müzmin bir nevi te • 
semmüm neticesi ba.ş ağrılan meydana 
gelir. Dil pa:ılıdır. Ağızda koku olur. Renk 
sarı esmer blr hal alır. Bunun blr çok a
vaktbi vardır. Büıtün apandisitler böyle 
mfi.zmln lnkıbazfarın, kolitlerln neilce _ 
sidir. Kezalik blltün evramı basurtyeler 
yani ba.'lur memeleri gene inkıbazdan te
kevvün eder. Ba.ş ağ"nlarının sebeblerlıı
den en mühlmrnini ve en çok tesadüf e-

Dünkü. Ş'?ııliklerdeıı bir intıba dlleninl ~ugi.hı böylece kaydettik. Diğer 
19 ayıstn yaoılaC'ak idman ~~n fkleri mışlarch . Bugün de ayni mekteblerin eş"kAl ve sebeblerlni de tetklk edece~lz. 

hazır nn 1 ı J t..ır. erkek talebeleri Fener stadında prova ya. CeTab istlyen okuyucularlDllD posta 
ili ehrimiz<leki lise, san'at ve öğret. pncaklardır. İkincı provalar önun üzde!ci pulu yollamalarını rica ederim. Aitti ıMk.. 

men okulla , ı n :. ın- hafta iç"nde Çarşaınl>.a ve Cun:a eünleri 1 ~ dlrd• tsteklerf mukabeleııls kalabWr. ' 

ra F n r stadında top .. mara~ pr \'a ) ap- 1 yapılacaktır. 

te ri1ıi sonı.yor: 
Sporu sev~bilir. 

Bir şeyin sonunu 
fazla düşünerek tı

zülmek istemez. 
Canı. tezdir. İfleni
o.in üzüntUsüz ve 
çabuk sona ermesi
ni ister. Sözlerini ~
sirgemez, aklına geldili gibi sôyler. 

Sakin ve uysal 
ihareketlerile etra-
fına zarar verme
den işlerile uğraş!r. 
Ataklığı ve atılgan
lığı ve ısrarlı hare
ketleri yoktur. Zer 
J.uklar karşısında 

1 mücadele kuvveti zayıftır. 

Ciddi bir tip ** Neş 'eli ve hatırşinas bir bayan 1 

Düzceden Mehpare Sezgin, karakteri· İnninin ve resminin. basıLma~'l·m frte-
ni soruyor: ım.iyerekten karakterini soraı~ .. ,t a11lı. 

Üzüntülere, YQrgunluklara pek kat - bir okuyucumıı.z: 
!anamaz. Gününün neş'eli ve varlıklı İflerinde dürüst ve ciddi davranır. İz.. 

zetinefis meselelerinde kıskanç olur. Ça· 
geçmesini ister. Çabuk müteessir olur.sa 

da pek devam etmez. Bir şey üzerinde 
l1JIDak ve kazanmak suretila menfaat
lerini severse de tokgözlüdür. Bildi~ 

uzun boylu durmaz. Kederli i§lerdl'n muayyen kaide ve usuller dışına çıkmaz, 
mümkün olduğu kadar uzaklaşır. becerikli hareketleri görülmez. 

Son Posta fotoğraf tahlili kuponu 
İsim ve adres ..... . ... . ..................................... .. . . .. . ........... . 

.DİKKAT: Fotofral tahtiU için b• kuPonı:.ardan 5 adedinin. ıöncıerilmeaJ şarttır. 

1 

Pasif korunma teşkU!tına bağlı yan- dllf tedrisata iştirak etmekte, kendtlerine 
gın ekıi.plerinin yetlştlıilmesine şehrin nazarl malfunat verllmekte, amelt tatbl· 
muhtelif iUaiye gurup merkezlerinde de- kat yaptırılmaktadır. Resim Fatih İtfal
vam edilmektedir. l ye Müdürlüğünde dün tatbikata iştirak 

Yalnız İstanbul grupWlda 1100 vatan- eden mükellefleri göstermektedir. 
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KERLiK iŞ ERi) 
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ŞiFA 
BULMUŞ 

ihtiyat eralln yoklama gunleri 1 AIS 
Em nöntt Yerli Askerlik Şu'be.stnde.n: a.etetmenlerin 11 lll 16 bllfunum ukerl me- • 
1 - Şiıbembde k~yıdlı ıh Uya\ wa.tın .se • murlann 17 llA 20 liaziran 9'40 ıünlerlnde. v 

nellk mut.a.cl yolcla.ına.Juı ıç.uı 2@ Mart IHO 3 - Yoklamaya p.yıi muayyen günlerde AGRI Yu:ıan: Haaa Adnan Oil 
gününde yapılan lllna ektir. gelJ.nmiyerek .her rt\tbe lçin tabsl.s edi1.In1.o 

Sarayda korkunç bir kaynaşma 2 - Yoklamalar saat P dan 12 ye adar zamanlarda. müracaa.te riayet edilecektir. 
devam edecek, aaat 12 den .sonra ııeıenlerle Meşru mazeret dolayıslle tayın edilmiş gün. 
kendi do u:mı..nna mahsus günlerde ıel • lerde yokla.ma.sını 7aptimıaDllf olanlarını &y 1. O. o. YU17or: 

miyenlcrln mliracaaUan ka.btil edllmiyecek • yoklamalan 20 Ua SO Haman ııtınıerl.nde ya.. Ek.'\erfya okuJoruz. Tednl gören lll~lar 
tır. pılacaktır. 'f-..-mı~ fakat, ALLCOCK ,.alosından bah-

3 - Yoltlam.ara. nUfu.! cüzdanla.n ve u • 4 - Yok.lama için bizzat geimok veya ta- HdJJn~. lcat'lyen mftbaıllla defüdlr. Bir Salihinin yerine Baybars geçti. Du ye-: ! ğil. Başınuzda böyle toy bir çocukla, dü' 
k.erı vcsiknlar1le behemehal her phll ken - ahhüdlü mektubla müra.ca.a.t etmek mrur1 ıt.t. a~am tatbik ettıftl blr ALWOCll ya~ ni oyuncuya karşı bütün dikkat ve hü.. şüncesia bir kadın olduktan sonra hiç bJ..c 
disi milmcaat edecektir. Muhacir veaalr au.. olup ha.ata olanlar rapor göndermekle yok. aı, bir rece sarfında tal.rln.1 ıöstereret .,. ne-rini sar!ederek oynamak istiyen Bed- rimiı memleketi bu tehlikeli ç1krnazdao 
retle fUbeye uyıdlarını yaptırmamış ola.nl.ar lamalarını ya.ptı.rtnlf olamıyacaltlarından bu 4etamlı a•caklıt tevlid ederek atrıyan .au.- rettin dört oyunda müşkül bir mevkie kurtaramayu. 
la bakaya kahnı4 olanların kendi dolumları Cibilerin de taahbüdlü met.ıtubla müracaat- hallı wstıu etmlftir. düşerek mat oldu. Salibi ese{ ve hiddet 1 Bedrettin kıs kıa güldü. 
eününde müracaat etmeleri. le istenilen malfunatı veıınelen JAzı.mdır. ALLCOCK, romati·....,8 , lum• 'çin" · d f ı t · u p h ... u ı ue yerın en ır amış 1. • - xun etme be Kutuz. a a olmazıa 

321 dotumlular 5 - Yokfamaya gelirken 2 vasıta fotoğ _ 
15 M ıu" ç _._ .. a Laao, ıı'yati"k, delı"klı" ALLCOCK - Yazık biz düşünemedik bunu. Me- memleketin selameti için o çocug~'U bir ta .. :ı.yıa ~ artauı.ua eunu rafile nüfus hüviyet cüzdanlarını, askeri hi.z... • 6 

i6 Mayı.s 940 Peflembe gUn.il met vesikalarını, umumi ahvaU sıhhiye ra _ yakılarile .flfaya > olmu~lardır. ~er iki atla ne güzel mat oluyormuş. rafa çeker, seni yerine geçiriveririz. 
1'7 Mayıs H-0 CUma günü porlarını ve doktor, baytar, eczacı ve dişçi_ Baybars kıs. kıs gülüyordu. Salihi atıldı. m do~ular 1A 1 1 lhtls k: 1 ALLCOCK :ratııarınm tevlld ettlll aıhht 

er d p oma ve 8..'5 vesi a annı da blrllk- sıcaktık. OTOMATİK BİR MASAJ glbl he _ _ Muzaffer o~ak için bir at kafidir. - Ya Manileri ne yapıyorsunwıı'l 
20 Mayıs 94-0 Pazartesi günü te getireceklerdir. S 1 ı Şe f · • 
21 Mayıs 94-0 Salı günü me'l ağrıyan yerin etrafını taplar. t.LL. ....._ Fakat sizin gibi bir binici olursa.. u tan a re ettın onlara giivendiklen 

6 - Yoklamasını mektubla yaptıracaklar cer.ıc ya~uında'"" kı,._.... daire - "'ar. · · b' h · t ' ] 
22 Mayı.ıı 94-0 Çar~ güni! !5 ı i dded iste 11 nı d b ... .......... •• .. Onlar kahkahalarla gülerken Kutuı ıçın ıze e em.mıye vernuyor ar. 

_ .. doıı...-•-•-- ~cd mkla .. 1~ t nde berfld~n aşka aynca. tal reaı.:nıı muta.sına dlkka\ edln11 Bcsa. . . . di Vallahı' eskid'-'n belkl Ma ·ı d., ... 
- ı;--uaar a.şa6ı a rn""uma ı a ırecek:lerdir. nel<ırdc 27 buçuk kur t ıçerı gır . - "' zrı er ""4 

23 Mayıs 1MD Perşembe günü a) HA.len gördüğü 1' n memuriyeti ve Ika- , 114 
ur. _ Rahatsız olma)'ln emirler. Allah aş- çekinirdim. Fakat bugün B•ybars bizim. 

M Mayıs 94-0 Cuma günü me~"'!h adresi ı b" ı·k 1dukt k k' ,,.n 
27 Mayıs 94-0 Pazartesi günü b~ Tahsil derece.si. . ....................................................... . ..... kına oturun. İki saatten beri fena halde e ır ı o.ı an sonra aqıma tıe ız .r ~ı 

324 do.:ı....-•uia.r 1'oplantıiar.• üzüldüm. Şeref, on bin Mbri çıksa genı:.. mctelUi 
6 ....... c) Mühendis veya 1dmy34{erlerin h:ı.ngl • 

28 Mayıs 94<l Salı ~ü şqbede tıbtısa.sları 'bulunduğu <.su yol, elek _ - Ne o bir şeye mi kızdınız? vermem. Hem Mazri dedikleriııiı de kimı 
29 Ma.y18 940 Çarşamba günü trik, sanayi ve saire) vesika .surm!erlle Türk kültür birliğinin yıllık Atabey kendini bir mındere atıp hihd. Seyfettin Bahadirla, Fethi değil mi? On. 
80 Mayıs 940 Perşembe günü d) Doktorların dahut, harict, kulak vesair toplanhsı detle so}udu: ları bir kenara çektikten ıonra ge~ 

325 dofumlular ihtuıa.sları Cveslka ııuretıertle). B 1 Tü k küJ ·· . . . . . . . kalanlar çil y.avrıuu gibi dağılır. Hem 
aı Mayıs 940 Cuma günü e> Yabancı dillerden hangilerini ne Jere- .. a ayıllt kr ~r bırltlmd~_n:. BJrlıfi- - Hanı toy bır çocuğun vezırı olmak bana kalırsa onların ba~ı ezilmeden blıı 
3 Haziran 940 Pazartesl günü ceye kadar bildi~! <tercüme ve tekellüm). mızın ı umumı toplantısı onümilzde- k d ı..~ı·ıı b' k B' t ft g ~ H ır ıw• ı a ar uc a · ır şey yo · ır ara an ı zim orduda nifak eksik olmaz. ı 
.,. az an ~ Salı gUnü f> A.skerltkte görd\itü kurslar. ki Pazar günü Balatta merkez binamızda .. ı.. d ıs-.. 

326 d :ıı....-'-•-- rnüwıiş bir dü.şman yurdumuza OııA u a- Kutuz·. 
o.............. ır> Malru. ola.n.la.rın malfillyet vesikaları saat 10 da yapılacaktır. Azalarımızın bu Ö 

6 Haziran 940 ÇaMtam""a gün·" ., t' _, kıp ge~iyor. 'bür tarafta bir diğeri biz- E b .. k d ihtil. fl 
.,. 'loJ u ... ure •en toplantıya behemehal ge!meleri rica 0 • • • . - sıısen ugunc a ar A anınıza 

e Haziran 940 Per~mbe günü h) ı::>o,,ya veya kayıd numaralarlle şubede lunur den yar. dım istıyor. Bıı b1rnların arasın- A b k +.... ft 1 b b 1 na+ 
'1 Haziran 940 Cuma günü d 1 . d 1 k ti ku t 1 . . . .. y e ve ""'ra ara~ sc e o m""".uıı 

32'7 dofumlıı ar nnda bUdlreceklerdtr. Gül ane müsamereleri - e .ı... ız e o arın sacı arına a et 04~ 
kayıdh bulun uk :ı.n defter aıra numarala.! a mem e e r arma t ıçııı geceyı gun. d a~ b' d n1 .1 1 ,, 

10 Haziran 040 Pazartesi günil 7 - Yabaneı memleketlerde 'bulunanlar da Gillhanenln tıt:ıbt müsnmere?erlnln ., nci.si düze kalıp ~~lışıyoruz. Halbuki h.iiküm - duk. Baybars gibi E>ll kıymetli bir emtrfa 
11 Haziran 940 Salı giinü el~llik veya lronsola.!!uğa mürn,.aatle vesilca. Mayısın 11 inci Curna.rte.si (Ünü sa.at 13,30 darımızın dunya umurunda değil. La ~ mizi bizden uzaklaştıran o Maırilcr de • 
12 Harll'Qn 940 Çarşamba gfuıil larmı ·kaydettlr&eekltr ve bu vasıta ne idte- ı da yapılacaktır. - kayd ve dalgın kendi havasında yaşıyor. ğil midir? Hamdedelim ki gene bir araya 

3.28 dotumıuıa:r nllen mallimatı btldl k1 d ······~············· .. ··············-···· .. •••••• .. ·-·-···· Üç saat evvel gitmiı:tim. Bir saat yanına . rece er ir. I . l İk' . İfl M ~ geldık. 
13 Huiran 940 Perşembe günQ. 8 _Vaktinde yoklamasını yaptırmamış ve stan ... n ın · ı A.s emurlu- almıyarak bekletti. Nihayeı huzura çık- ı Bed tt ' ğ k 1k k ll . B 

. yoklama sırasmda istentıen marn.matı ~erek fUD an : tık. Rengı açmış, gozlcrı ıp ırmı:zı. b k d 14 Haziran ~ cuma günü 1 v d · · . k .. . k k re ın aya a ·a ara e nı ay • 
17 

Haziran ~~ ~:~::~ı!ünü. şifahen ve gerek mektubla yanlış vermiş o. , Müflis Altredo Biyankinin tasfiye 1~ bite_ Halini gören babasını bugün kaybetmiş 1 arsm omu~na 0~ ~· 
lanların 1076 numaralı kanuna tevfikan 50 rek ın~ın kaı:ıanmasına mahkemece 30141 ed S 1 b - Vallahı ben fıkrımde musırrırn. E.. 

ıa Hazh'an 940 Sah günü lira nakdi cezaya tA.bl tutulacakları Uan olu- 94-0 terthinde karar verildlğl Uin olunur za:ın e~ .uat· soru~oru~ ~eval tver • ğer Baybars ve arkadaşTarı bize yardım 
19 Ha?'lran 94-0 Çarşamba ~nU nur. 1 <28837) . mıyorB. . abzıy~ ın ti~al .ahmc T!ı an a ıydo • ederse Mazrileri tepelemek ve hatta s~ 
20 Haziran 940 Perşembe günü nrm. ır aş ışare e er şey geçer e - . . . .. . 

330 doğumlular . . N . tanı devırmek bıle bır gun meselesıdil\ 
21 H . f\A" c _ ü K mek ıstıyor. e yapacağınu şaşırdım. Nı- , y 1 B b b ' . 1 b b 1 azıran ırrv tuna gun adı'to"y Vakıfl•r Dı'rekto"rfüg"'ıı ı"fAn, 'a"'t h t d k lt a nı.z ay ars ızım e era er olma ı. 
124 Haziran 940 Pazartesi gtlnil " ~ Cl.<1 aye ayanamıyara • su anım yann D . d k t t ' eli k k Lı 

ku lt t , k rf ed · bük' .. emın e anaa ge ır ·m i o te ~t 
25 Haziran 94-0 Salı günü ru ay op anaca ca erım um. . . . . 1 a 

331 doıı.nmlular SemU Mahallesi d 1 k .1 . . h tı , d dl U atla n .ce Y1ğitlerı mat etmek san atına v-,. So.kağı No.."lı Ciru;i Aylık ldruı ar ı vazı esını a rıayın e m. zun k f B. b B b 1 B min 
26 Haziran 940 Çarşamba ~ünü L. Kr. bir uykudan uyanır gföi gözlerini oğu.ş- ı tıdr .. ızebce:mla vehr aby a.rs,d lğzi te ., 
27 Haziran IMD Perşembe günü u"sku"dar tu k be arlık dü .. . et, aıma izı e era ersın e il mi. Selimlye Belimiye 19 Dükk!n 1 00 rara , n şunemıyorum, an- . . . . . _ 
28 Hı:zlran 940 Cuma günü Üsküdar Selimıye Selimlye 11 Dükkln 

2 00 
nemle görüşünüz dedi. Gızlıden gızlıye bırçok şeyler dondü • 

Gönrllü h1stahık1'!1 yezıl•yor ÜSlı:üdar Ayazma ö~dül 2 Ba,,.,.e ,. 00 .... n .. vı ği.inü sezen ve takib edeceği yolu çok .. 
6 ·""S v ""' .. - Cidden garib! 

Üsküdar Oillfemha.tun Fırın 18 N.JlO Ev 15 ·oo aylığı tan kararlaştıran Baybars hiç istifini boz.. Fatnı .Askerlik Şubesinden: 
ı - ı Haziran 940 tarihinden itibaren Oül

bane, Gümüşsuyu ve H-aydaf!Pa.şa ha.'ltane • 
lerlnde açılacak hastabalnctlık ve hemşire 
tursuna gönüllü olarak talJb olacak 20 _ 40 
yaşları ara.sındaki münevver bayanlartn ka. 
yıdlanna ba§lanmı.,tır. 

2 - Kurslara tştlra.k ihtiyari olmakla be _ 
n.ber vatanı bir vazife ve borçtur. 

S - Kurs müddeti 2 bu~uk aydır. Hergün 
kursa devam saaıt.lert öğleden sonra saat 14 
ten 17 ye kadardır. 

4 - Talib olanların kayıd ve kabul mua.. 
melesi 25 Mayıs 940 tarihine kadar uz.atıl _ 
mıttır. 

5 - MUracaat saatleri sa.baih 9 dan 12 
öğleden sonra saat 14 ten 11! ya kadardır. ' 

6 . - TalLblerin ~ubeye müracaatlerinde 
nüfus cüzdanlarlle 2 aded ve.s1ka fotoğralı 
beraber getırmele.rt rica olunur. 

Yedek sübayların 
senelik yoklamaları 

earıyer Askerlik Şube.sinden: 
1 - Sarıyer askerlik ~ubesinde kayıdlı ye. 

dek sübaylann 940 senesi yok.lamaları 2 ve 3 
tincü maddelerde gösterilen günlerde yapı -
lacaktır. 

2 - General ve üst sü'baylann ı ilô. 4 yüz. 
b~ ve üst teğmenlerin 5 ill ıo teğmen ve 

Snn Postanın zabıta romanı. J6 

Ka<l.köy Caferağa Muvakkithane ~ Dükk!n ve odalar ıs oo aylığı . - Durun dahası var. Ça.rı:aça.r v.a~~~e: madan başım eğdi. 
Kad1köy Caferağa Moda 38 DUkkA.n '1 00 aylığı sıne baş vurdum. Onn da ışın cıddılıgım Ev b' k kl k ık 

Y k d 1 · · anlatarak yanna kadar bı'ı karar verme1- - ger ır .. arışı 1 ç .arsa oen va u arı a c nsı ve mevkllerl yazılı yerler 31/ 5/941 sonuna kadar müddetle ki.raya ve- ~ k b 
rilın ~ ,._ ... tt ık ,,....... · • . h"k- d b' d bö' 1 . 1 1 ar adaşlarım sızınle bera erız. en. ...... ere aç= ar ırmıya ç ar ...... ""itır. Ihale•eri 20/5/940 Pazartesi ıünü saaı 14 ıçın u um arın ıraz a y e ış er e a. y B b 1 tedir. I.steklflerin müdürlü~& müracaatları, (S8lS) A .v. . .. . - aşa ay ars varo. 

. . lakndar olması l!zım gel~ı~ı~ı Eoyledik. Bil'birine büsbütün yakınlaşan dürt ar-

İslanbul L efterdarl.1.ğından: Ne cevab verse •beğemrsınız. kadaş artık alçak sesle konuşmıya ~ıa. 
.Muhammen 
Kira bedeli 

Llra. 

Tophanede Necatıber ca<td.e.sinde Kı'}la
altında 34'3 No. lu dükltA.nın lcarı 

Boğazi,çinde Balta.l.lmanında Balıkçıl\k 

mektebi olarak kullanılan Baltallına.nı, sarn. 
yı arkasında yeni Refikbey caddesinde k:\ln 
4 No. lu ahırla 8491! metre murabbaı mey • 

İcar müd 
detı 

-'Cne 

a 

teminat 
Lira 

11 

danlığın icarı. 179 3 41 
Yukarıda yazılı gayri menkuller hlzalarındaki muhammen ııenellk kira bedelleri tıze

rinden üç sene müddetJe ve ayn ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya .konulmuş _ 
tın'. Arttırma 16/5/~ Perşembe günü saat 14 de Milli EmlA.k MüdürlüA'ünde toplaaa _ 
cak olan komisyonda yapılacaktır. Senelik k.lra üçer ay ara. ile dört taksitte ve her 
taksit peşindir. (3475) 

fstanb ~l fnhisarJ,r Başmüdürlüğ';nd ">n: 
Hükmü Mayıs 940 sonunda bitecek olan müskirat ruhsat tezkerelerln1 yenllemek 13_ 

tiycnler 20/5/940 tarihinden 5/6/940 günü akşamına kadar kontrat n fotoğraflarlle 
Başmüdürlüğe müracaat etmeleri ilA.n olunur. <3640) 

Merak~a sordular. dılar. 

- Ne cevab verdi? * 
- Dedi iki. Şerefettin böyle mt-selele- Kemalettin Ömer, tam saatinde dilsi • 

:ri hiç bizi yormadan hallederdi. Oğlum .zin getirdiği kapalı arabaya bindi. Araba 
da ihtimal bu hale :ilıştığı için böyle ha- Kahirenin karan,lk ve dar sokaklarından 
reket e~?t~r. B~ müsaade e~in de o- hütün hızile geçerken, Kemalettin bütüıi 
nunla goruşup bır. ce:•ab vercyım. dikkatini toplıyarak geçtiği yolları hab.· 

- Çok saçma bır söz. zasına tesbit etmıye çalışıyordu. Yanm 
- Ne diyorsunuz. fena halde tepem saat kadar süren bir yolculuktan sonra 

attı. Eğer atabey bf>.nsem bu meseleyi küçük ve ahşab blr evin öntindc durd\PO 
sultanla görii.şüp ihalletmek benim vazi • Iar. Melik Nasırın elçisi ce.saretmi kay • 
femdir. Eğer bu makamda bala Şereiet- betmeden derhal a~ılan kapıdan içeri giı• 
tin duruyorsa bfa de haddimizi bilelim. di. NeredQn çıktı~ı belli olmıyan illtiya? 

Bedrettin. ve titr& bir kö1e onu büyük bir neza • 
- Dur sinirlenme Kutuz -dedi- neti. ketle karşılamı~tı. 

ceyi söyle, netice ne oldu? - Buyurunuz sefir hazretleri Fakfp. 
- Ne olaeak yarın kurultaya sultanın hahnemize verecPğlniz şerefi bOyük bl:r 

namına Şerefettln de iştirak edecek. Sul- sabırsızlıkla bekliyorduk 
tanın gelip gelm.fyeceği heni.iz malôm de.. ( Arkcı.<rı var J 

ğa.z.palas hadisesini de çoktan bırak - bu yaz mezuniyetini şıu cina.yet işini iıstemişti? Seniha gibi ıbir kadınıaı. 00,. 

~ KELiMENI~ 
'1t11Es:>QA@I 

mıştı. Çoktan bırakmıştan kasdlmiz rahat rahat düşünebilmek için almış - tanla ne alaıkası olaıbili.rdi! Bu kelime• 
bu işle bilfiil meşgul olmuyor derrek- tı. PQiisler, ipe sapa gem.ez mantık!ar- lerin içinde. üzerinde en çdk tevakkut 
tir. Yoksa, bu esrar dolu hadise onun la çabalayatlursunlar o. bu ~e en <!oğ- ettiği cDoğan> !kelimesi idi. Doğ.an. bil' 
dimağını mütemadiyen .kıeı.niren bir ru olarak nereden başlamak lArzım gel- eıike.'lt ismi olabilir<li? Acaba lbu Dc~an 
derd ohnuşıtu. diğini dü~ ıbulmak istiymıdu. Haş- kimdi ve nerede idi? Herhalde l>u ü9 

Denizde yüzerken. bahçede gülleri- met. Julideyi berihayat olarak elde e - kelimenin lbtr şey kas<lettiği muhalk • 
Yazan: İhMD Arif ni sulardrnn. yemoe'k y-eıtren dalirn.a bu de/bilirse 'bir çok şeyler . öğrenmek ka- kaktı. Bir Olü~ aid' olan bu şifre hane. 

Yakaıcıktaqd otelde gazetecinin - Hiç merak etme! iş~ d.üşünüyurdu. Polis müdüriyeti, da- bil olacaktı. Ya, kıı.cağuz. kend:iiıı öl - dildiği takdirde hAdiseyi bürliyen esraı 
bulduğ'u papyebuvar . .. K!ğıdın - Sana bir fJ'!!Y daha sorayım: Şu ha doğrusıu İstanbultın meşhur polls dıüımnüş veya öldürülmüş ise ... O za - perdesi de kalkmış olacaktı. Ka1iktı, s-
üze:rine Yarasa resmini bu kadın Boğazıpallas cinayetine ne d'ersm? hafiyesi Haşmet. günler ~iği halde man •bu muamma nas.ııl halledilecek - ve ,aitti. Kıi.itüıbhanesinden 1stanlbul bt
m:ı. yapnıştı acaba? Altındiş Kadriye - O işe mü1ihiş içerliyorum. Buka- hen.ıüz ' müsbet bir netiee eldıe edeme - ti? lediyesinln son <lefa neşrettiği Şe.h1:ı 
balkıltTSa, Yarasa mutlaka bir erkek - dar budalaca 'bir cinayet olux. Hem, o mişti. Haşmette, Juli<re'nin !katil ol - Yılmaı.ıı:ı .kıı kardeşi evin pencere - yıllığını çııkardı. Afchııa delice bir fi • 
tir. Fakat ne olursa olsun, mesele ya- Seniha ne müfkemmel bir san'atkardı. dtıığıu bir fikri .ahit halinde ya;ıyor - sinden tekrar 9eslendf: kir gelmiŞti. Bu üç keli.menin başlaru; 
vaş yav~ aydınlanacak gibi ... Yıl ~ Yazık oldıu ızavallıya ... Eliımen gelse d'u, Adamcağı.z. usanmadan bu iz üı.e-- - Ağa.bey, yazı işleri müdürü se - da oan C - D - B. harflerlnıe aid' seri • 
matı. dtl1.m~ d'lişlinıilyordu. Fakat bu katill bulması için polise yardım edece- rinde dolaşryordu. ninle mutlaka kxınuşmak istiyor. leri birer birer o~yacalrtl. 
Yarasa kan dökmeyi sevmezmiş. O hal- ğim.» Evden doğru bir kadın sesi geldi: - Bwılar de ~ oluyor1A'r ... Eve c. harfini gözden geçirirken paı-ma-
de Seni.hanın katili o değildir. İşte bu- - 17 - - .Ağalbey. 8e'lli telefondan Jsttyur- dönmedfğimi ,;öyle... ğı (Cadd€bostanı) kelimesi üz.erindt 
rada bir kördüğüm daha... Fakat ku- Yılmaz, ga-zetederı. yaz tatili almış, lar. Bir sigara yaktı w t.e6rrar düşünme- durdu. Ant olarak dlmağ'ında bir şiın • 
:ru gilbi lha11m relim balzı atlamlann mu kızı kardeşi!~ !beraber Kınalıadadaki kü- Dalgınlığıman uyanan YıJ.mez otu!'· ğe ba.şl.adr. ~ çaktı. Büfün vtiıcudü neyecandaıı 
va:klkat bir buhran esnasmda cana kıy- ç'üık evlerine yer~. Bir hafta - duğıu ibaihçe 'kana-pesinden 'başını çevi- Zavalh Seniha. can çekişirken du - titredi. Sakın, Seniha Caıddcbostnnın • 
dı'klan görillmemiş midir? da.nıberidir ki şehr:ln halyatile al~asmı rerek ~b: Genç bir kırı kendisine do~ daklann.d:m d6kıülen üç kelime :ile ne dan ve orada Doğan ism't1* birisin • 

Yılmaz. küçülen sigarasını denize kesmiş ibu tenha ve Asııde yerde bq.ım ru kaşıuıyordu: · s5yleme'k istemişti acalba?.. Cadde ... den bahsetmek istemiş olmasın'!. Yttrı 
atar Altıııdlş Kadriye döndüı: d'Jınliyor, baıhçe i~ ıuığraşıyur. denize - AığaJbey, fa.7Jeteden telefon etti - Doğan ... Bostan... yarıya ölmüş bir insanın sözlerinde w 

- Verd'iğin b;a:haıta t~e-kkUr ede • girlyıor. :;ı,pıor y~ı'J'Ordu.. O, muın.Ierden- ler. Seni çağırııyorlar, açık bı.raktım. Cadkie ... Mikerred manasi.le hiç bir haretketlerinde insicam \kala.mı yaca~ 
rim.' Bir ~ öğrenirsen beni ara! Bb: beri memle!kett ırneş.gıul eden ve her - - Dışan ç:ı!kttğımı s5ylel şey ifade etmiyordu. Hangi cadde? cihetle yalnız üç kelimeyi. o da gelip 
senınle dootuz. kesten zlı:vade 'kenefi kafasını tYMa.n Bo Tekrar düŞüıncelerine daldı. Yılmaz Bostan kellmesile de neyi ifade etmek ·. gü11..el mırıldafüfüilmiştir. ( Arka.~ı var). 



SON POSTA 

(me leket.Bab 
Çankırıda sıtma mncadelesi 

i) [ Samsundan resimli haberler ] 
Bir koruluk tesis ediliyor 

Bahkesirde gureş 
seçmeleri 

K r~p ;nar gureşleri 
hazırlıkları bitti 

lzmir kız öğretmen okulunun atlet;zm b;.yramı çok güzel oldu J 

- Hasan Bey türkçemiz. 
ete ne ıarib tabirler vardır. 

I 

••• MeselA. cbu ne pehr'z.. 

Diyor ki 

'ı 
/ 
~· s:: 
-ı 

• • • bu ne lAhana tUI"flL.'U• 
9()ız(1 acaba ne7l kutedetek 
.söyletımit? .. 

Bahkesirde Milll Piyangonun 
bir talihlisi 

Adana (Hususi) - Adana Ziraat mek 
tebinde ~ Nisanda 16-18 yaı arasındaki 
köy çocuklarına mahsuııı bir kurs açıl

Inlftı?'. Bu kursta traktör. harman maki
neleri ve zirat istihaalde kullanılan dl • Balıkem (H'USUs!) - Balıkesir lisesi 
~ makine ve malzemenitı nasıl kulla - müdür muavinlerinden Avni Araz 1 Ma.
nıldığı öğretilecektir. Kurs kırk bet gün yıs Salı gilnil çekilen mmt piyangonun 
devam edecek.Ur. Talebenin hor ınrm 80 bin liralık birinci ikramiyesini bzır 
ihtiyaçları mekteb idaresi tarafından te- nan taUhlller arasındıı bulunmaktadu.. 
mJn edileceği gibi talebeye ayrıca her -

Hasan Bey - Herhalde bu gün birer Ura da harçlık verllecekUr. Sivasta faydah yağmurlar 
harb için olacak. bir taraftan Kursa girmek için sadeoe okur yazar Sivas (Hu'!'lust) - Son günler lçerlltn-
tayyareler ölüm yağdırırlar- ve keoyHi olmak kAfidir. de §ehrlmlz ve çevresine bol ve faydalı 
ken M>dr taraftan doktorlar Çt.ftçfmirln mat kalkınması yolunda yağmurlar düşmektedir. Bu yağışJardan 
kemik hastalığın& çare buJ.. ki bu faaliyet Adana çiltçilarint pek bilhassa köylümüz çok büyük bir IJQ'da 
ctuldanm ilAn ediyorlar. .-evlndirmlttt.. ~ 

• 



10 Mayıs SON POSTA 

l - 19 Mııyıı ftv a'ide Piyango1U Yeni Otomatik döoen kiireler!e yapılu. ille lı:eıi le olaca.lcbr. İtımat Vdren, şaoı ııetıren bu 
lcü ele· C'lclctrık'e işlc:mektedir. 

2 - i(e'1ıfo · 9 Ma} •• Gccçlılı: Bayranıını müteakip, Anlauada 19 M. Y'• ~tadyomuuda Ou Binlerce hallcın huı:urunda yapılaca&tır. 
8 - 19 Mayı• fcv aladu Pıyaıaroıunda Onda bir bilet yoktur. Tarn Bilet .,.e yarım Bil t vardır. Tam Bılet İkramiyenin tamamı 

olıın f IW.000 ı Lirayı, yarun 8,1 ~ • ( ! !).()()() ) Lirayı tam olar.ık lı:aunabilecelctir. 
4 - 1'aın bileti •r ı :.ı ) Liraya, yarı.n B letlcır ( 1 ) Lirı.ya ııatıl na:cta:lır. Bu B.letleri Satıı Gı,e erde, Bayilerde, Ziraat B~nlı::aaı 

Şub lerıl ~ Poıta G ~elorinde bulabdırsinııı:. 
,O - Bu Keş de e " 200.000,. B.Jct yardı . Bu Bıletlerin "4:!.228 •• adodi muhalclcalc 111.ette ikramiye kazaoacalctır. Yani 

l bet niıb ti Yüzde yirmi birden fıız) .dır. . 

S:ıyf:l : 

-PLAN-
Aorr LİRA 

6 - lal Mayıa fevkalade Piraroıu iç:n Orar Biletlik Kar. ele ihıl111 edilmiştir. " 2 ,. Urahk Biletlerden mürelc:Cep olan Karo ldr 
.. 20 , , , '' 1 ,, Liralık Bılctler<lcıı müre.kkep olllD Kanı eler '' 10 .. Liraya ıatılmaktadır. 

1 İKRAM\YE 50.000 
1 

1 ~ 10.000 1 

2 ~t5000) 10.000 
4 ,.c2500> 10.000 

'1 - l\arne erdeki Numııralıırın son ral kan lan " O ,. daa "9 ,, a kadar olan rakkamlarla nihayetlenm·,tır, l:Su ıurctle ber Kar· 
neye ınu.lalcıı ıki ılc ra.miye 'ınbet cdecclctlr. 

8 - UI Mayıa Ge ç ılı: ve Spor Bayramını ii nıtıiz bir halde ıeçirmeyııııw. Bugü.ı alaca~ınız " 2 ,. Liralık Tam Bir 'Biletle bmanı 
" 50.000 ,. 1 r.ı i<aza abılitsın z. 

20 i( f 00 o, 20.000 
200 !,(100, 20.000 

lstanbul Levazım· Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtl3 lı ~lan,arı 

Tümen blrUkler1nin ihttya.cı olan sığır et eri k:ı.palı mrna ek:S1tıneye konmuttur. Ver
miyc talib olanların şartname ve evsafı her ı:ı Jn Vlzede as1ter1 saıtın alma komisyon un. 
da görillebıllr, nkllr mekt:llplan aşaftıda ya2ılı lhale saatlerinden bir sa.a.t eVVl!l ltoml3-

yona verllecektir. Eksiltme yeri Vizede nsl:eri satın alma komisyonudur . (1608..$459) 
Tutarı Mlktan İlk teminat İhale glin ve saati Teslim yeri 

Lira Ton Lira 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

4000 kilo yün fanelA. ipUil 
2000 kilo yün çorap lpl.iğl 

Tahmin bedeli 

11 .800 

17.400 

.İlk tenuna t 

nos.oo 
ı - Kapalı zarfta yaptlan münakasasına taliı..ı - • ..ınmıt dan yukarıda c.ns ve m ~ 

tarı ıle tahmin edllen bedell ve ilk tetn.inı:uı yazılı i.kı kalem ipılflin, 13/Mayıs/940 
tarihine ra.stııyan Paurtesi günü saat 11 de pazarlıkla eksiltme.si 7apılacaktır. 

2.000 ,, <10> 20,000 
20DOO. , 3, 60,000 
20.000~ , 2, ı.o.ooo 

42.228 240.000 
CJ 

o 
ISelimiye Askeri Satınalriıat 

Komisyonu ilanla:ı j 

49,500 
49,500 
49,500 
49,500 
49,500 
49,500 

150 
150 

3713 
3713 
3713 
3713 
3713 
3718 

Ta.şkışladaki alayda mevcud (25QOJ çifb 
tl>hne kunduranın açık arttınna ile sat1v::. 
25/5!9t0 cumnrt.esı eünii saat ıı de seumtye 
T.ürnen Satın alma. Jcomisy-0nunda ynpllıı.. -
eaktır. • MUlhıa.nuncn ;bedeli (150) llradil'. İlk 
t.eıninatı (11) lira. (25) kuruştur. Talibleıin 

kat'i teminat paralarllc Sellınlyedeki Tumen 
20 15 94-0 ıo Dem.1rk0y. l - isteklilerin 24.90 say111 kanunda yasılı vesaik ve ilk teminat :makbuz veya mek - Sa.tın alma komisyonuna gelmeleri. c3821>. 
20/ 5/940 11 vıı.e. tubları il huhkte beW gUn Te .saatte Kasımpaşada bulunan komisyona n:.üracaat.. * 

ı~o 

150 
150 
150 

~ 5'940 15 Babaeski ları. c3644l 5ellmlye lbirlLklerl hayvnruıtına ahırlarda 
20/ 5/ 94-0 16 Kızılcık dere. * * yedirilmek uzere (100.000) kilo yeşll ot un 
2115/940 ıo Pına.rlılsar. ı _ Tahmin edilen bedeli 03.25-0) Ura o- olarak alınabllir. 13/5/~0 Pazartesi 'günü sant 11 de pazar -
21/ 5/940 ıı Pın~rhısar ı 50 000 metre Amerikan beı.lnln 16/Ma- 3 - İsteltlllertn 2190 sayilı kanunun tarı.. ııtıa şerait ve evsn.fı dnbllınde eksiltmesi * * an · Pe be güllü ratı dahilinde tanzim ooeceklerl apalı tek. ya.pılaeaktır. İsteklilerin belli gUn ve saatte 

428,757 kilo buğday pazarlıkla un yaptırı- tesl giinü saat 16 da Balıırestr Kor satın al- yu/940 ta.rlhlne ra.s.Iıyan re.em ı.a.. ur mektublannı en geç belli gün 'Ve saatte b.t'i teminat paraları ve kanuni ves1kalarıle 
laca.k ve mahalline SO\:kedilecektlr. Buğd:l.Y- m komisyonunda yçWı.caktu. umumu _ at 11 ~ npalı ıarfia eksilt.mesl ya.pila<:aktır. bir saat evvelıne ibdar ~ komls- birlikte Scllmıyede~ Tümen sn.t.ın -alma ko-
lar Tekirdağında Tümen anbarmda mevcud nun nuıhammen bedeli ~.'4.öO lira, muvak _ 2 - Dk teminatı (993) lira (75) kuruş O- yon •ba.9kanl!lın& mttkbuz mukablllnde ver- mlsyonuna gelm.elerı. {3822) 
b~d:ı.ydnn n.lınacak evsaf ve şeroltl -dahi - kat teminatı 1833 l1ra 75 kuru§tur. Nümune lup şartnamesi ~.n komi.'1yondan parasız mekrl. Mıi.Sl 
linde Oğiitwecelttır. Şartnamesi her gfuı lro. Ye şnrtnamesi komlsyonda gl>rülür. Talıb _ 

ıtnisyonda gorfilur. 14/5 940 gufıü sa t n de ıerın muayyen saatte JtomLsyona müracaat- lstanbul Hava Ainal'ıtıa Abbarı Direktorlüg"' ünden: 
'l'ekirdağ_da Tumen Satınalma: komlsyoııun~ Jarı. (1673 3827) 
da pazarlığı yapılacaktır. (l._67Ş - 3829) - * 2doo metre Hv. Ren~ harici clb1se kumllfı. * Niimunesı ::mucibince 500 aded41Cyyar mut- 800 Adtid bat'taniye. 

20 ton kırmm mercimek ile 20 ton börülce fak kapalı :rnrna mlınakasaya konmuştur. • 10000 metre Bv. Rengl er yazlık elbise kuın1l4ı. 
1515 940 Çarşamba gilnü saat ro da Çanak- İhalesi 15 5 940 Çarşanıbıı. g'(lnü saat 16 da ı _ YUka:rıda cins ve mlıktarı yazılı tiç kalem ~a alma.cü'tlr. 
kalede Müstahkem Mevki Sa.tın alına. ko_ - y::ı:pılacaktır. Umum\ tahmin tutan 175,00D 2 _ İhalesi. 13/5/940 Puartesl günü saat H de Yeşllk6y hava akt. anban sahn alma 16 cı Alay to.rafındi.11 İst. Komutanlık an. 
ın yonunda pazarlıkla sattn alınacaktır. 18. llrıı.. ilk teminatı 10.000 llra<hr. Nümune ve • .komisyonunda yapılacaktır. barı nnmına tanzım edllnıiş olan nrp şehrl-
te.klUerin .komisyona müracaatları. ,şartname ficrgün komisyonda görülür. İs _ 3 _ ~teklUerln nümune ve .şart,n.ameyt görmek üaere her v\in, p:ı.za.rlığn glreceklerlu yesl ve sabuna al~ 22 ~ O gun ve 11567401 

(1676 - 3830) teklUerin Tl.cnret Od.asına kayıdlı oldukları. mezkU? günde temlnatlarile koml.5l'.Ona ınüra~aUan. 'll:SSMı sa.yılı ayniyat OOsellunı m:ıkbuzu zayi ol ~ 
ı,,.n da,ir vesika ibraz etmek mecburiyetinde- muŞtur. Zubfirundn !ıi\,lµnU olnı dJ#ı ilan O-

ıı; t . t43u. Ilra 80 'kuruşluk tu.,ıa, taş, kirernl • dirler. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve Perşembe, günü saat .ıo. da yaı>llacnk.tır. şut tikleri, 7X34 ebMında 60 aded zl.s ikam.yon ıç lnri'ür. SS14> * 
;857 lıra 60 kuru.şluk kereste, ç~~n • çivi. S..cü maddelerinde yazılı esika ve kanunun namesi komisyonda görülür. Muhnm.men tu. ive dış, 32X6 eb'&duıdn 200 aded kamyon ıç 'Ve * 

06 liralık kireç, kum, çakıl olmak uzerc cem- tarıratı dairesinde teklif, teminat mektub_ tarı 24 147 ura. 50 kuruş, 1lk teminatı 1815 dış 600X16 eb'&dında 50 a;ded kamyon iç ve Komutanllk ~htiyacı ·ç11ı ll 
an 10,~ llra IO kuruşluk ln.şaat malzemcsl lnrın! ihale saattnden bir _-saat eneline ka- liradır.' İsteklilertn tıellı T&kltte !Spaitn~ dış 111.stiklen kapalı 2arfla eksiltmeye kon _ saa.ı onda p~a bln 'iki •yü f azarlıkla 14 5 940 S8.lı gün il t 15 de Lü <tar I2mlrde BomoTilda Tümen satın alma Tümen satın alına tomisyOnunaa btılunmn· muştur. İhales1 18/5!940 Cuma iQ.nü saat semeri atın almaca tır · kl 

8
eburgazcfa Askeri satın alına .komisyonunda kom~onuna vermeleri. H~ - 3834) lnTL 0{;53 _ 3724> u dedir. İlk temınatl 4802 lirıı 25 kuru~tur. ~n gün ve saatte kat'i temin c bir 
atın ıaiınacaktır. Ist~klllerln 1tam1syona mü- + * . Şartnamesi S2V ~~ to.mtzyondan lı.lınır. llkte Fmdıltlida K-omuta.nlık s m :alnın k 

r caatıan. '3831) Beher metreslne tahmij1 edilen !!atı 28 67 500 kilo sığır eti kapalı zarfla satın alı- İsteklilerin muan>en vakitten bir saat cvve- misyonuna. muraca.atJ:ı.n. 437 ılb * kuruş olan "65,000 metre plja.mnhk bez na~ktır Tn.hmln bedeii 1'8,!175 Üra -:ilk te- line kilda.r zarflarını An.karada M. M. V • .Satın -------'"'-----'---------:--
1767 ton t:ayır otu 23.rlıkltı. alm:ı.cakt r. 13 5194{) Pazartesi \\nü saat 11 de Ank:ı.rn- mlnnti ıias lira 63 kuruştur. Şattname Te eY alma komisyonuna vermeleri. (1614) (3484} 

l3u yeşil ot 677 ton. 342 ton. 327 ton. 100 ton. hıa 1' M. V. g11tın a1ina komtsYonundn pa _ safı BOluila alay, tstanb.ul, Ankara Lv. :A. Te * 
~21 ton olmak uzere beş ~a:u:e ayrılnuştır. T~rlıkln sııtın alınacaktır. İsteklllerln 2810 Kocaeli T\lmen satın alma konı~yonlarında 
l>a lıkları 14 5 940 Sah gunü saat 11 de liralık kat'i temlnatlarlle birlikte pazarlık Qrül\lr İhakı 21151940 S8lı gti:nü :saat 15 de 160,000 kilo toyun etinin 'kapalı ıarn:ı ek
:r pılac ktrr. İsteklilerin temlnntJaTile Lu _ gun ve saatinde komisyonda bulunmaları ~luda. ·alay satın e.lmn komlsyonunda ya. slltmesi 14/5 940 saat 15 te Ankara. Lv. Am!r-
leburgazda Askeri satın alma ikom.l.syonuna (1667 _ 3788, pılncaktır Telillf mek:tublatı ihale saat1n_ 11,ği satın alma lromtsyonunda yapılacaktır. 

Pratiği ı..uv"oti v d l malı lıl 

ECZACI ABAN/YOR 
MUrnca t d si : 

. Ankara Merkez Ecz nesi 
lnuracantlan. (1678 _ 3832) * den blr s~nt -evveıtne kadar kom1Syona m!ı.'k- Muhammen bedeU 83,200 U~.a; llk ~ln~tı * Beher takımına 2100 lira fia.t tahmin e - buz mukabilinde 'f/erllrilE:Iiillr. (1617) lH'S'i'> ~ıo liradır. Şam.namesi komısyonda gorulur. ===::::;::============== 

234 000 kilo kuru ot ıalınnuktır. Pazatl~ı dllen on takım cerrahi lılet (beher takımı * Içlnde kanuni "le tfoaret odasl vesikası da temı.n-Uın1le DoomtSyondn ibulunmalar 
20 5 940 Pazartesi günü saat 10 da Edirne- iki sandık !çlnde) 15/51940 Çarşamba. günü '90 t<>n yo~urt kapnlı 2 arna. 17/t>/940 gfınü Ulunan k.amuıa lzygun ~kUf mektuJ)ları 0664...373 
<ie Eski Muşirlyet dairesinde satın alma ko- saat ıı de Ankarada M. M. v. Satın aıaıa snat 15 de Ankara Lv. Amlrli~i satın alma sa.a.'t 14 de ka.d1u' kabul edilecektir. * 
llılsyonundn Yl\ll)ılaeaktır. Tutarı 12,870 lira, 1toml.syonunda pazarlıkla. satın alınacaktır . .komtsyonunda ihalesi yapılaenktır. Tahmin U605) (3456) 5000 metre avcı yeleklik kumaş p:ı.1.arlık 
teınınatı 1931 llradı.r. Evsaf _ve şartnamesi cerrhi Aletler MUanoda Oiov Marelli s. A. be<!ell 22,500 lira ilk teminatı 1687 Ura so * sntın nlmacnktrr. Muhammen Dedeli 17,5 ı 
her •ün komlsyondCL görülür. Isteklilerin sô. fabrikası mamul.Atı olacaktır. İşbu cerraht kuruştur. Şart.na.mest ıkomlsyonda. görillfir. !0,000 aded 'tar gözlüğü pa2arhkla satın lira, kat'i teminatı 2625 liradır. Pazarlı ı 
zu ceçen günde komisyona gelmeleri. ft.let takunlannı verebilecekler !150 liralık İçinde kanun! ve ticaret Te.Sikaları bulunan alı.nacaktır. Muıuutunen bedeli 18,000 Ura 13/ 5/ 940 Pazart-Osi günli saat 10,30 da An -

(1679 - 3833) kat'i ıtemınatıarı ile b1rl1kte pa.:ıarlık: gtirİ ve kanuna uygun teklif mektubla.n sa.aı 14 de icat'! teminatı '2750 lira.dır. Pazarlığı ıs 5/94-0 karada M. M. V. Hava satın.alma kOmlsyo -* saatinde Ankarada. M. M. V. ~atın ~ ko- kadar kabul olunur. Utll) (148l} Pasartesi etini :saat ıo da AnkarM!a M. :U. nunda yapılacaktır Şartname, ~vsaf .v~ nu-
2000 ila 2500 çift kundura 20,()0() il ı ınJt;.Yonunda ha.zır bulunmaları. (1~66-3787) ,.... • * . V. Hava .satınalma komtsyonıaMS& ~la - munesi her giin komisyonda gortiıtlr. Istek-

~ltt çor.ıp, 6000 ili 7000 çift eldiven alına _ * 1 Hepısl..ne tahm.ln edilen flatı 6i,2i0 :uıa olan ~. Şartname ve nümwıes.J. k.om.Liyoııd.a illerin muayyen eün ve .sutte kımıl:i;·on<Ur. 
taktır. Paz.a.rlikla eksiltmesi 13/5/940 Pazar. 185,750 kilo un'un son ~ltlı 301519~ 20XAO eb'Mlııııda DO a.s.ct oto iç ve dıf 1.As- görftltır. hıteklllerln 1canun1 belge1eri ve kat~ı bulunmaları. (1665.3731) 
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12 Say& SO'N POS'TA 

<i ııt<i 
Herke~ bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır 

Barsak Solucanlarına İLE SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten ao 1'8 günde üç defa muntazaman dişlerinizi hrçalaymız. 

karşı gayet te•irlidir. Barsak solucanlanmn büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göı önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımız~ tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede ·bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 

KURU KAHVECi 
MEHMED EFENDi 

MAHDUMLARI 
DAİMA HALiS ve EN iYI 

GRiP • NEZLE • NEVRALJİ 
BAŞ • Diş • KIRIKUK 

llVET 
Satarlar. 

SoGUK ALGINLIKLAkl 
•• ACRILARJ 

Teskin eder. 

• • 

~-----------------~,,.. GÔZ DOKTORU 
Huri Fehmi Ayberk 

HaJdarpa.fa Nümune hastanesi 
göz müteha&sı.sı • 

istanbıll Belediye kaq.isL Saat (3) ten 
llOllll'L Tel. 2UU 

Kadlkö7 Blrlncl Sulh Bukuk B~la • 

·G6zleri yaka.az, su ile çıkmaz, kirpikleri d6kmu. Terkibhadeld 
BALSAMiN ce.beri uyuinde kirpikleri .,.._ ve unbr. Siy.Jı. 
liciverd, kumral, yeşil renlderiuin bakıftaki ftıaubkh cazibeli 

f&JUI hayrettir. 
INGIL1Z KANZUK ECZANESi - BEYoGLU - lsTANBUL 

den! ---__..,..----'-------.------'--'---------

d~~~~~ee ~:a!~ rr:~::n ~t; ........ olu Kastamonu Oteli 
No. lu kahvede kahveci ilı:en hAlen a'ileesi ' 
billnemjyen Yuauf otlu Yusufa: 

İsta.nbtil Aksaray ~eydanı Ahmecliyt 'l'os•alı .. hm•... ft&Jtlm 
ca.dde.si il•vlucu eokakda 6 No. da Ahmed ~ .- • V'I& 
Muhtar Şenol tarafından aleyhiniı.de açılan İstanbulda Yenipo1tane aırasmda Bolu - Kastamonu oteli eeld llllillte-
IS4 llra ıkıymeUnde emanet.en bıra.law.f oldu. ciri merhum Ziya mahdmnu Fuaddan Tosyalı tüccar Gtllibmade Ba7 
ğu muhtelif eşyanın :ıstlrdadne taraı_~ tes- Almeede devlolunmuttw· içi ve dlfı tanwıma tamk ve ber törltl latL 
ıfınl davaaından c10Iayı n&filmıza ~ • 

dınettıımrl tmtrut.tın& nazaruı blf ae.. 1•• cevM vereeek tftle konUlimlf ve mobllyalaa t..a.piil•• 'ff" 
-.....ı göetertlea. J8da -. ..,..... ..... 
blllnemectilt anlqıbiuf w he**ınııda il aüıl 1'0CA1. ı HA' 'ZASI 
müddetle lllnen teblI~at lcra.suıa karar ve • .--~·· ;l!;ft-r,,\;Jt:,. .Y 
rllmJf olduğundan muhakemenize b&kıl • 

mak fizere tayin kılınan 14/5/940 Cumartesi KömOrlerl Satış Birlliinden: 
slnil aat 10,15 de mahkemede biDat veya 
tarafml3dan musaddillk Teklletname ne bir J780 rıumaraıJıa ka.nurıa niistenlderı !/12899 numaralı karamamenjn ' 
vekil aıöodtrmet .surettle huar' bulunmadı • sayılı kararına eme teşekkül eden :: ol= ~:ı~ab ıı:ra:~~; .. ERECl.I HAVZASI KOa1tORLERI SATIŞ BIRLlll" 
;-~==8:!ur~= Merkezi ZONGULDAKTADIR. 

ÜAllUAl'I ten Meauııiatandaaı Birlikten kömüir a1Dıak iatİlen müstehliklerin 1 S Ma)'!f 1940 tarlWm b-
Ad...-nam Qedlkfıit• -•·u.t Çetme- dar İstanbuılda Tophamede iskele cadclesinde 28 nmnandıa w J J 11&111 

meydanmda 36 No. la banedıl ili O- oll• 940 tarihinden itibaren de doıirudan tfol:ru1a ZonguWıııltta SATIŞ BlB. 
Zeıkertna ladan A1fa, 11a&tee, n Makba - LİÖI MERKEZiNE m'ÜraeaM eylemeleri lAzımdır, 
..,_, KÖMÜR SATIŞ ŞERAITI: = ..:::-~ ~==.:ı ı::: ' - Kömür ~ k&mır .,_, .. t ~ lklm•ı.t ~ 
haJJestnde TetımJe~ tarih " ıat • • 2 - Kömörlıer Havzeda F. O. B. oJarttık teslim ~. 
)'dl maltmWhuduct NO m-.den ibaret TO Telgraf adteıh ZONGULDAK • 8ATJK0M0R • Telefon: 1~ ZONGULDAK 

lira ~ tınllWl Alll !Mbbmeüden ·--------------~-------~ ftrUen '11/MO tarih Ti to •1lh tarara '9- ... 

---..------- 1940 iKRAMiYELERi = :=-sıe ~~.=~~ık.:: l!reili Kömürleri işletmesi 
--• ftllLbe IUA6 81at ıo dan on ttete tadar .,. K•• .. S l Ş b • d 1adeclIOOO11Nıık - 2000.- Ula icabında ttinct arttırma. Ut lt/8/IMO tarlhl omur a JŞ U esın en ı 

T. iş. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
lKRAMIYE PLANI 

J • 1000 > - :ıooo.- • ne mtıaadU Ouma aftnll ayni •atıerdı Ada- Brelll !6m0rleri ltletmeat K6ıta0r eatıı fUbeılnln bilumum ıueftOdat, 
8 • IOO • - IOOO.- , pazarı icra dail'eldnd• -.tılaolllı tenaıb kı _ teahbtldal ve matltlbab btlttm hukuk n yeoalblyle 8780 numanh kanana 

ı.t • * • - aooo.- • Iınmıt ve keytıy9t UIUlen 11AD edllmlf bu .. ınaıteniden 211~ numaralı kerarnımenln 8 ıayılı karan hakmtın• .ı6n 
40 • lıOO • • fOOO.- • lundulwıdan .s1z18re aatıt nAm teblll 1Wi • T.,.tll edilen 

'17: : : : : !'::: : nı 1ıuMnak 0r.ere Dyf!J8t * olunur. EREALI HAVZASI KOMORLERI SATI~ BIRL1AI'• 
Son Po9ta Mathelısı V 
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