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• 
ltalyanın son vaziyeti 
karşısında Birlef ik 

Amerika harekele geçli 
Amerikanın Roma sefiri Mussolini ile 45 dakika 
görüştü ve /talga~ın nigetler;ni öğrenmek istedi 

J Havas ajansına göre 

lta:yanın gayrimuharib 
vaziyetinde 

değişiklik yok 
halyan transatlantili 
mutad sefer:ni yapmak 
üzere dün Amerikaya 

hareket etti 

Mısır hü/...umeti bazı 
,,,,·; .°fi/ aa tedbirleri aldı 
Roma 1 (Hu.sual) - Nazırlar meclill 

l>u sabah Mussolinin•~n riyuetl altında 

top ıanarak, beyne1milel vaziyeti _gözden 
geçiril kten sonra bi,lhassa dahlll me • 
telelerle rneş~l olll)U§ ve bir takım ida
tl kararlar vermiştir. 

Karar1ardan biri, har.b .kazançları üze.. 
rinden vePgi alınmuuıa dairdir. Karar • 
ııamede, hali hazır Avrupa vaziyetinin 
fevkaiade kaiançlar teminine rnilsaid ol· 
duğu zi.kredi1mektedir. Yeni vergi_ bu gl· 
l>i kazançlardan alınacaktır. 

<Devamı 3 üncü sayfada) 

İtalya harbe 
girecek mi? 

•---YAZAN --

Emekli General 

H. Emir Erkilet 
cScr.ı Po.!ta.nın aakerl muliarrırı 

(Y CLZ\ft 5 inci aayf cıda) 

Küçük san'atlar kanununun ötedenbert. 
tatbik ~ilmiyen bir İnaddesi mevki mer. 
l1ete konunca meinlekete bar olınuı 162 
l>ar artistine yol göiilncMl. 

Şir de bizde gece hayatı. ejleneoek yer 
&e~redecek artist yôk, diye awanırlar. 
Baksanıza yalnız titanbulda 162 tane 
cartist. var~.. Habei'lmiz yok! 107 al 
Macar. 16 aı Ahnan; 11 i Rumen, 3 ü Lüb
aıanlı, 4 dü Mısırlı. 3 ü Kübalı, 5 i İ.weçli. 
11 i Finlandiyalı, 2 ai İ~liz: 4 dü Fransız. 
R 'i İtalyan, 3 ü Yunanlı olmak üzere tam 
l62 -artist. 

Artık çalışmaktan menolundukları için ı 

bu cins cins taifei nisa ağlannı kurmak 
'1zere başka sulara doğru sefere çıkmış. 
kısmen de çıkmak üzere bulunuyorlar. 

'Yalnız işin garjb bir tarafı var: Karar 

. 
4 ·PRi 

YUGOSLAV t4UOUOUH 

ALMAN TAMŞlDATt 

lngiltermin aon kararı üzerine lngi liz gemilerinin takib edecekleri JIOlU • 
güftnen hcırita 

(Devamı 3 ~nci ıavfada) 

r········~······--·-··-------.............. , 
= Yeni romanı•ız 

· Garib bir izdivac · 
. NAKLEDEN 
·[Mtiazzaz Tahsiı Berklftd] 

Mevsimin en güzel 
aşk ve macera 

romanlJlnndan biri · 
[Birkaç gilne kadar neşre 

başlıyacağız] 

\ ................................. - ................... 1 

Haftanın· karikatOr.lari Ek tepeden inme olduğu için, bunları 
~bran müessese sahiblert tedbir al • 

aia vakit bulamadılar. Bu yüzden bir- Iıtoft.f>uıclcm avt*" .-.6( ~ 
(J>evamı 8 inci sayfada) acııı '---------._ ... .,, 

ı..-.1ıacl_....) 

İdare i~lerl t~lefooo: 20IZOI Fiatı 1 KWUf 

ll'orve~t· muhtelif noktalarda 
flddetll ?arpı,~al~ ola.yoıa 

lngilizler Dombas 
cephesine ağır 

toplar yerl~ştirdiler 
Londra 1 (Husu .. .-----....--... ---ımı---.----• 

si) - l3u akşam Nor-
veç ajansı tarafından 
bildirildiğine göre, 
bugün Dombasa İn -
giliz ağır topları gel· 
miştir. 

Bu mıntakada A • 
man hücnmlarını püa 
kürtmüş olan İngiliz 
kıt'alan, şimdi kuv -
vetli mevzilere ~ekil
miş bulunuyorlar. 

Diğer taraf tan Ös· 
terdal vAdiainde şi • 

ma1e doğru llerliyen 
Alman kuvvetleri. 
şiddetli bir topçu a • 
teşi · karşmnda ric'a • 

te mecbur olmuş ve 
birçok esir b•rakmıı· 
lardır. 

Bu esirlerin üa • 
de.sine nazaran, Al • 
manlar mühimmat 
fikdarundan zorluk 
çekmektedirler. 

. Gene Norveç .a • 
ja~ına göre, Norveç 
müfrezeleri bugiin 
Rörosa. girm!şlertin·. 
Alman klt'aları, bır
kaç gün evvel işgal 

• 

ettik1erl bu Şt"hirden Norveçe sevkedilen Frcııuı.ı Jcıt'alan ııapu ra irkdb edilirken 
ve ~ynsden kasabasından geri çek!hnftı. r BU '.Jflftnıebetle Royterin ukeri mtt .. 
lerdır. (D~amı ! ind 1CGy/Ckia) · 

Başvekilin petrol 
sahasından 1elgralı 

"Sondajın vaziyeti, mote~ssısların ifadelerine 
göre, bir petrol mıntakasının tezahurodor,, 
Başvekil petrol mıntakasından Erzincana ritti 

BOfVeldl pdrOl mmtcıkaamcı giMrken Jfalaqfa bez fcıbriblmda tetkikat 1/GP'JIO" 
(Y.-a 1 lml•' •» 



2 Sayfa 

Her gün 
ita/yanın v~;iyeti 
Bahsinde eski kanaatim izi 
Muhafaza ediyoruz 

Resimli makale ı ~ Her derd:n bir çaresi vardır = = Sözün 

s 
Ekrem UfekhgU -

on 24 saat içinde dünyanın gözü 

bir defa daha İt:-ılyaya çevrildi. 

Bir scbeble bir netice karşısındayız. 
Norveç harekatının başladığı günden. 

.eri İtalyan matbuatının dili sivrildikçe 
sivrildi ve nihayet bir gün geldi, bir İtal
yan nazınnın dilinden, hmn de İtalyan 
meclisinin kürsü.~nden: 

- citalyanın A'manya yanında harb 
etmesi lazımdu-. mütaleası işitildi. En 
son olarak ta çok tanınmış bır İtalyan 
gazetecisinin radyoda orduya hitaben 
yaptığı müsahabe esnasında: 

- cBizim için verilecek emre itaat et. 
mck mev:zuubahstir:. demiş olduğu öğr~ 
niliii. 

Çerden çöpten 
istifade bahsi 

~·----- E. Ekrem Talu _) 

B enim, değerli arkadaşım Hazım Atıf° 
Kuyucnkla müştereken güdmekte oı..; 

duğumuz ~Çerden çöpten .istifade» dava.sına.1 

muttali olan bir İngiliz mes(etda<Ş geçen giını 
bana dikkate şayan blr vesika getirdi. 

- Bakınız! dedi; nokta! nazarınız İngllte- • 
rede çoktan kabul ve tatbik edilmekte bu - , 
lunmuştur. Hali harbde bulunan İngilterede, ı 
denizJerın bizim için açık, ve müstemlekcle- , • 
rimizle muvasalamız müemmen olduğu, ip.. , 
tidai madde bakımından da sıkıntı " 'cılme
diğl halde çerden çöpten i.sfüade edilmekte-1 
dir. 

Bunun i~ln iaşe nezaretinde hususi blr ser..: 
vıls teşkil olurunuştur. Geniş ölçüde yapıla.n.j 
propaganda sayesinde halk, süprüntu dlye 
attığı kendince Iüzurnsuz şeyleri şimdi bele-! 
diyeye teslim etmeyi öğrenmiştir . ; 

Cihan efkan İtalyan matbuatının sert 
dıline alışmak için sekiz aydan be : 
ri k!fi derecede geniş bir zaman bulmu~~ 
tur. seste tonun biraz daha yükselmiş oL 
masına bel.ki fazla ehenuniyet vermlye
cektl, fakat tam bu sırada İtalyanın Bel'. 
lin 8efirliğine İtalya - Almanya ittifakı
nın yapılma.mıda başlıca rollerden birini 
oynamış olan möfrit Alman taraftarı Sin
yor Alfierinin tayin edilmii olduğunu 

işittik. 

Bu suretle, geçen harbde zlyan edilen bin~! 
lerce t.on ağırlığında ham madde şe yaratıı..ı 

maktadır. Bunlar meyanında en çok :lstlfaı.. 

deyi mucib olanlar kağıd parçalan, kemik, ) 
demir dökiintülerJ, paçavralar ve mutfak ar
tıkla.rıdır. Tutulan istnt!stiklere göre, normaJı.l 

Yckdiğt>rmc dargın insanların araı;ındıl ya~nmak sabah- Birbiri ile geçinemiyen iki arkadaşınız varsa onları ha. zamanlarda her sene ziyan olan kağıd par .. \ 
tan akıruna kadar mahkeme salonunc'a ömur sürmeye ben.. IIitırmaya ç;ıhşmız, buna gücünüz yetmezse onları yekdı. çalarının mlktan en az bir buçuk mUyonj 

, tondur. Ha.rıb zamanında, kağıd imalatının! 

='e=r=v=akt=i=n=iz=iki=-·=-ta-==raf=ı=d=inl=enı=e=k=l=e=-"-e .. çe=t"=.==--==::::::m=:ıı:_'.....,,.t!e•r=n=ıd=e=n=b=a=h=~e=t=m•e=k-=tes:n=m=e=n=e=din=i=ı..==::::ı:::ıı:::s:m=-==-~===ı::z:::z tahdide uğradı~ı bir sırada, bu bir i>u9u1'! 

DO.nyanın .görü.nü bir defa da İtalyaya 
çeken sebeb budur. 

* 
Loyd Corc 
PatatetJ 

Londradan gelen bir telgraf bize öğ- Y Pllştirigor 
retti ki: Geçen hafta Avam Kamaras.ına mcb•us 

- cİtalyada mes'ul ricalin ve gazete. 
seçilişinin ellinci senesini idrak eden Loyd 

,, ........................................................ , 
Hergun bir fıkra 

ikimiz de yanıhyoruz 

:~~~~;~~:;~:~~~~;,;~:~ 
R üş o et ver•" bir Çöplüğe atılıp da belediyeıeree top1attırı..: 

.,.. lan kemiklerden tutkal ,.e &:libre istihsal edil. 

l il • k .... I'' mektedlr. Kokmuş balıklarla balık a.rtıklad ng iZ BŞ J 116 endüstriyel yağ istlruallnde ve ziraatte kul J 
Hayvanat mütehasaısı ıanılmaktadır. Paçavralardan ise ucuz ku~ 

maş yapılıyor. i 
İngilterenin tamllllllf siımalanndan. Sir Görüyorsunuz ki, İngiltere devlet~ mad<l' 

zenginliğine ve malik bulunduğu .bütün 1m...ı 
ünvanına malik, kaşif ve hayvanat mü • kılnlara rağmen memlekette hiç bir §cyinı 

lerln son günlerde müttefiklere karşı ta- Corc 77 yaşında bulunrrıcısına ra~en 
k:ındı.kları §ilphcli vaziyet üzerine 1ngiJ. •• 

zindeliğini daha hAIA muhaiaza eylemek
tere Akdeniz m.ıntakasında bazı emniyet : 

Volterin epey ya§lanmış olduğu 

bir devirde, zengin bir 1ngiliz 
ziyaretine gitmişti. Ldf'arasında Hal· 
ver'den bahsedilirken, Volter: 

tehassısı olan, 1937 de Worm Wood ha. ziyan olmamasına azami itina göstermekte""l 
pishanesindeki mahkftmlara cSa.hrayi Ke dtr: ve kanidir ki bu itina, niha1 zafer üze..: 
birin esrarı, mevzulu bir konferans ve- rinde herhalde müessir olacakbr. . tedbirleri almıştır. Bundan sonra Hindis- tedir. Kamaranın ancak mühim içtima - : 

tana ve Avustralyaya gitmek için Ce. Jarına gelen Loyd Corc, Londradan kilo
belüttank - Süveyış yolunu takib eden metrelerce uzak çiftliğinde meşgul ol -
İngiliz vapurları artık ümidburnu yolu .. makta, hususi bir itina ne yetiştirdiği pa
nu takib edecekler, dış denizden Afrika- tate.sleri Londra pazarında satmaktadır. 
nın etrafını dolaşacaklardır.> Loyd Co:re 1914 Umumi Harbinde başve. 

- Büyük bir feylt!sof büyük bir 
şairdir. 

Demişti. Ziyaretine geTen lngiliz 
bu söz üzerine: 

Siz bu davaya girişmekle çok iyi ettlnh'i 
ren Sir Curt.is, blı- askerl taahhüd işinde İktisadi ve sınai hamle.sinin henüz mebde "'l 
komisyon elde etmek için, bu işle a~ka .. fndE'. bulunan memle~etfrliz böyle ~eyleri 13 
dar bir zata hediye vermeğe teşebbüs et. mal· edecek, azınsayacak vaziyette değildir 

- Fakat o sizin için bun1ann aksi. : ımek su~dan 18 ay hapi.! cezasına ç.a~. Vlkı! bu si\prüntfiden i&tifade etmek ~ 
ni söylüyor. ~. tın1 ..,t,. konf <Jde ~~redek.1 kadar randıman verme~ 

• ar....,.. eransınl vıerdiği Worm - Ancak böyle zamanda, bu gibi şeylerin ölçU 1' 
DUnyarun gözünü bir defa daha İtal- killik yapmıştL Enerji ve siyast kiyaset 

yaya çeken sebebin verdiği ilk netıce de bakınundan da. İngilterenin yüksek şah-
budur. siyetlerinden Cromwell ile ölçülmekte 

* dir. 

İtalyan mec1isinde bir İtalyan devlet 
adamının Almanya yanında yer alması 
lüzumunu müdafaa ettiğini haber veren 
Fransız gazetecileri, Sinyor Mussolininin 
bu nutku dinlerken yüzünü buruşturdu
ğunu da y~!ar, bundan fikrin tas\•ib 
edilmemi~ olacığı neticesini çıkarlnlşlar, 
nihayet İtalyanın bir blöf daha yaptığı 
hükmüne varml§lardı. 

-------·-- - -
Frans1daki Bergen şehr:n

a·en Ncrveçin Bergen 
şehrine hediye! 

191-!-18 Umumi Harbi sırasında Fran-

sanın Bouchavesnes şehrı tamamile ha. 

rab <>lm~tu. Harbi müteakib Nôrveç 

İtalya fP~W tek satırın emirle yazıldığı kralı Haakonun riyaseti. altındaki kami
ve siyası bahblerde tek kelimenin emirle te bu şehrin yeniden inşası için mühim 
söylendiği memleketlerde bir devlet ada. miktarda para toplamış ve Fransaya gön
mınm hayati ehemmiyeti haiz bir mese- dermişti. Şimdi Norveçteki Bergen şeh
lede direktif almadan hareket etm,iş ola..' rinin harb dolayıs.ile yıkılıp harab olmak. 
bileceğini kabul etmek güçtür. Ayni su- te olduğunu gören Fransız Bouchaves -
retle İtalyan matbuatının emir harici 
neşriyat yapabileceği de hatıra gelemez. nes - Bergen şehirlileri Norveçlilere gl3n-

1talyan diplomatı İtalyanın Almanya derilmek üzere para toplamışlardır. Şim
lehine harbe girme$i fikrini müdafaa edi. diye kadar 50,000 frank toplanmıştır. 
yorsa, İtalya matbuatı harbe girmek 7.a-1 

manının geldiğim yazıyorsa tek heaefe

1 

Kraliçe v,·ktorqanzn bir 
doğru yürlindtlğilnü kabul etmek zaru. · 
ridir. Fakat bu bedef söylendiği gibi ger.. b:/ez(f!İ satılacak 
çekten Almanya lehine harbe girmek mi Önümüzdeki Haziran ayının onµncu 
dir, daha doğrusll lta\y;ı imrbe ..ginne)ç 
zamanının geldiği kanaatine varmış mı. günü Londrada Salibiahmer menfaatine 

Cevabını verince. Vo1ter: : Wood. hapishanesine gönderilmiştir. sü yok\ur. A.Za, çoğa bakılmanıalı, henı.e~ 
- Belli olmaz, dedi, belki ikimiz ~ 1914 harbine iştirak eden Sir Curtis, u. ufacık bir teşkilat kurup işe başlamalıdır~ 

de yanılıyoruzdur. muınt tebliğlere geçen yararlıklarda bu. Bilhassa sızı takviye etmek arzuyu halJ.san_ej 
~ slle getirdiğim şu gaıete ımaktuasındakJ:l 

~--------------' 1unmuş. Belçika Kongoou ile Fransız garb rakamların belf.gatlnt gördiini.lr:. Bunlarda~ 
li ita raf Afrikasını keşfetmiş, goril maymunlari • Jbret almanızı ve kendiiı.lze hlsse oıi'armaıııJ 

le hattı üstnva kuşlan hakkında tetki _ zı .bir dost .stfatile ~k temenni ederim .. ., 1 
E ir memlekette katta bulunmuş ve bütün İngilterede, Işte ben de bir daba yauyorom. Zira ~ 

nüm ki göze ufak ve belki de gülünç görüne~ Bir polisin kıya/eli keşfettiği meçhul kabilelerle, yakalanıı - bu iş bir der~ tecrübe edilecek olursa, bile..~ 
ya muvaffak olduğu garib hayvanlar hak hare Hazım Atıfa da, bu dclz fakat hü.mün14 

Derhal anladı - kında hesabsız konferanslar ve.rmiftir. yet sahibi muharrire de dua edilecektir. 
ğınız gibi bu me. Türlü türlü işlere girişen profesör, 
mur, bir seyrüse -
fer memurudur. dört kere de i!lb hükmü ~- ·················-····· ... ·······-············-·· .. ······· .. 
Bitaraf bir mem - Bir eseri için 250 bin lira 
lekette vazi!e gör-

Cemil Süleymanın 
cenaze merasimi mekte, ana cad - alan muharrir 

delerden birinde 
çalışmaktadır. Ba
şında miğfer. boy
nunda da bir gaz 
maskesi asılıdır. 

Kendisi İsveç
lidir, ve bitaraf bir 
memleket olan İs.. 
v~in Gothenburg 
şehri polislerindendir. 

Amerikanın dahili harbini anlatan ve dün yapıfdı 
en yeni sinema yılcbzlanndan Vivian Edebi.yat aleminin pek yakından ta .,: 
Leigh ile Klark Ga.ble•m yarattıkları nıdığı arkadaşlanmıı:dan doktor c"""""ıtı 
(Rn ... ~ ... aldı nKtürdü) filmi, çok büyu•·ı,.. ...... N.'lı 

~..... ev "" Süleyman Alyanağm ölümünü. teeSl(lrlQı 
rağbet görmilf ve beş aydan az bir za - bildirmiştik. Merhumun cenazesi dün ö~ 
manda dört milyon iki yüz elli bin İngiliz leye doğru CeITahpaşa hastanesinden kal 
lirası h~sılat yapmıştır. Film kumpanyası dınlınış. namazı Aksaray ca.milnde :ıql 
bu eserden yed.f buçuk milyon İngiliz li- lındıktan sonra Topkapıdaki aile kabris. 
rası elde edeceğini ummak.tadır. tanına .gömiilmü.§tür. Ailesine bir ker~ 

Filine a.lırian kitabın munarriri Miş daha ta1liyetlerimiıi BUlları;.. 
-- - Margaret Mitchell eserine bir zeyil yaz-

F ran sız şark orduları efradı m•yı red.'aetmiştir. Romancı telif hakkı 
· olarak sinemadan 25 bin !ngiliı lltası a~ 

için yeni bir isim ~tır. 
Zelzele mmtakasmda yeni 

köyler kurulacak 
dır, yoksa taktb ettiği hedef şimdilik teh- olarak İngiltere kraliçesi Viktoryanın bir Fransızların latifeci insanlar oldukla_ 
ctid ve ibafe yolunda kalarak mümkün o. 

1 bileziği satılacaktır. rı mallı.mdur. Askerlerine. zabitlerine, 

lablleni sulhen almak mıdn·? Bu dakika- Bu bilezik fevkallde bir kıymeti haiz hatta cümhurreislerine garib garib, ha-

-·--··-· .. ···············--···-······················-
TAKViM Sivas (Hususi) - Zelezele felaketi?\~ 

maruz kalan mıntaka1arda kurulacatf 
köylerin zirai\ · ktısad1, içtimai, idar1, hol 
türlü inkişaf, ürerruı ve klaylıklara mü ~ 
said bulunması için eoğrafi. mahalli icn~ 
lara göre 200, ıniimkün olınıyan yerler" 
100 evli köyler vücude g:tmlecektir. 

da kat'iyetle belli ohnıyan nokta budur. bulunmaktadır. Vaktile birinci Napol • d h 1~ 1- b k l B 1"' 
Bununla beraber mutaden çok ihtiyatlı . . . _ zan a oş a.Aa lar ta ar ar. u akab-
ve uzağı ıgörmeye çalışarak hareket eden yonun zevcesı Mane Louıse tarafından lar sene1erce söylenir durur. Geçen Har
İngllterenin emniyet tedbirleri a1masına hediye edilmiştir. Dört sE'dcf tı:..baka üze- bi Umumi içinde, siperlerde sık sık traş 

Rumi uoe 
1858 -Nitaa 

MAYIS 

2 Arabi 1ena 
ıSS9 

Reıı'l\i Hll• -Ka11m 

bakılırsa ortada az çok bir tehlikenin rine hakkedilmiş dört ~nyatürü havi - olamadık!anndan dolayı sakal bırakan ---------
mevcu.d olabileceğine inanmak ta zaru. 

1 
dir. Her bir minyatür başka bir resim gös askerlere ckıllı:. manasına gelen cpoJlu:. PERŞEMBE Deri fiatları yaniden yüiks.eldi 

19 1940 17'1 -
ridlr. Yalnız biz bu sütunlarda bir defa termektedır. lakabını vermişlerdir. Kara efradma hep GONEŞ Rebiülevvel Hariçten piyasanın muhtaç olduğu k 
daha izah etınlf olduğumuz kanaatimizi Bu bileziği satın almak için Amerika. poilu denirdi. Bu lakab elan mer'i ve mu. ..J. ı · dar deri ithal edilememesi yüzün.den y~ 
aynen muhafaza ediyoruz. O kanaati bu- lm k1 , ... s li sığır derilerine talebler fazlalasm~ dan birçok talibler ge e edir. teberdir. 
gtln de tekrar edelim: D 63 ve fiatlar artmaktadır. Meıtıahada kes1.. 

ıtalya ;nuuı,.atorluk hırslarının tatmi. Suriyede bulunan ve ekserisi Fransız 0 ,.1• len sığır derileri geQen ay kllosu 45 ~ 
-~ noktalardan biri olabilir, fakat biz husu- x 

ni imkAnını Fransa ile fnmlterenin zayıf- olmıyan şark orduları efradı için de ye- ruştan satılmışken bu 9.Y satışlar 5 -ı5 ,,. si vaziyetimiz dolayıailc Sinyor Mussoll- s D k da lmı t 
lamasında bulur, fakat bu iki devletin b' 1Ak b bulm l dır B Uk b d · 0; uruş arasın yat>ı ş rr. ninin hiçbir zaman bu kanaate varma.. ni ır a uş ar · u a a v. 12 • Piyasada kuru sığır derileri 75-85, a1 
zayıflamasını t.ern.in yahu.el teshil ıçın masını temenni edelim. cSoldor:. dur. Şimdi Suriyedeki Fransız E. • 5 00 Iamuralar kilosu 50..55 kuruştan sat .. 
herhangi bir tehlikeye atılmaktan deh. Rkrem Uştıklıgil askerlerine hep csoldor• denilmektedir. makta ve fiatlar g~en aya oozaran 5 kuıt 
ptle çekinir. Kay!betmek ihtimali olma-~===========================:;;;:;;;:==============:::;: ruş yüksek bulunmaktadır .. 
dan kazanmak taraftarıdır. Bu itibarla ( Dış piyasalardan getirilen derilerin pa1! 
gilnün birinde İtalyanın bir maceraya a.. 1 S T E R 1 N A N, 1 S T E R 1 N A N M A t halı oluşu. iç piya$adan tedarik edilenl~ 
ttldığmı işitirsek iki şeye hü kmedebilirlı: rin de fiatlarının yüksekli~! deri ma~; 

Norveç lıarekAtı İtalyaya cesaret ver- Amerikadan gelen bir telgraf: ğunu haber veriyor. Şu halde muharebe hakkmda bu tay • lata da tesir etmekte, ayakkabı ıve alelftl 
... ı.th· _ t9't0 yılımn ilk üt- ayı içinde bu memleketin yabancı yareleri yapıp satanların ne dilfündrutlerini tahmin etıne- mum deriden mamul eşya fürtları da a 
.m .. •s-~. lr maktadır. 

Sinyor MUS901ini %iyan ihtimali olma.. devletlere tanımı 6'I milyon dolarlık tayyare satmıi oldu.. nin :zor olduğuna: Ayakkabılar eski fiatlara na.ıarana. 
dan kazanabileceği kanaatine gelmiştir. 1 S T E R 1 N A N, i S T E R 1 N A N M A 1 de 30 fala fiat1a satılmakta olmasına nı 

Bu kanaat İtalyanın .hep ihtiyatlı ha- men malBe'llle iti~dle de daha d · 
_ _..r""'e.ket ka deden tarihinde anıldığı ender kalitededir. · 
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'.Sovyet - Yugoslav ticaret\ Roman~adan 200 
.. k I • .1 1. ~ ecnebı hudud 

muza ere erı ı er ıyor haricine çıkarıldı 
Roma, Sovyet - Yugoslay münasebetlerinin müstakbel 

inkişafları hakkında endişeler izhar ediyor 

Londra 1 (Husu.st) - Romanyada, Plöş 
ti petrol madeni havzasında ikamet eden 
60 ecnebi bugün tevkif edilmiştir. Bun. 
!ardan çoğu Almandır. 

Moıskova ı - Royter: Y11gaıs.l&..,.,_ il• 9oY- de..Q tanmına.sı, henüz ibahia mevzuu edil -
ıptıer Bl.rl1#t a.raaıDdaki ticaret mbalMIN - ~t.ı.r. Fakat, ticaret muahedesinin im - Aynca muhtelif endüstriyel mırıtaka-
•'8r1 dostane blr ha?& ı~e de'YND etmek _ •aıMan sonra. baJıb mevzuu olması muh • !arda 600 evde araştırma yapılmış ve kıs-
1Md1.r. Sanıldığına göre, y~ - l!oY • tcneıldlr. (a.a.) mı azamı Alınan olmak üzere, 200 kişi hu 
t~ler Blrl~lne bakır, dlter bazı madenler Roma.da endişe dud haricine çıkarılmıştır. 
ıre kuru Yenllf aa.t.ımak ,.. ao-.ııer BlrU - Roma ı (A.A.) _ Roma siyasl mahfellerl, 
tinden pet.rol ve pamuk ••n almaJc .ıste - Sovyet - YugoolaT münasebetlerinin mus -
mcktedir. taJtbel inkişafları hakkında. bazı endişeler 

Yugoslav heyetı, h.a.riııel ticaret ha.lk komL l.abar etmektedir. Sovyetler Birliğinin kendi 
;se.rl Mlkoyan ile milte&ddJd l'ÖrilOmelerdelnüfumı:ıu Adriya.tiilı: sahillerine kadar uzat
bulunmU11 ve bir ticaret ve seyrlsefain mu - muı İt.aıyanın hoşun& gidecek bir keyfiy«::t 
la.hedesi ile bir tediye anlaJma.&ının e-Sa$1a-ıdeğlld1r. Ve İtalyan gazeteleri, Yugoslavya. 
itını müzakere eylenılftir. ya karp kızgınlık alA.metlert göstermekte -

Sovyetıer Birliğinin Y~oalavya tarafın - dir. 

Amerika müttefiklere 
daha müsbet şekilde 

yardımlarda bulunacak 

Comhurreisi yeni 
Finlandiya elçisini 

kabul ettiler 
Ankara 1 CA.A.) - Yeni Finlandiya orta 

elçisi Baron U.rijö Koskinen dün öğleden 
sonra Re1.s1.cümhur tarafından kabul edile. 
rek iUlnad mektubunu takdim etm.l.ştir. Mü
lA.katta hariciye umum! kltibi büyük elçi 
Numan Menemencioğlu hazır bulunmuştur. 

Tunada kontrol 
meselesi 

İtalyanın son vaziyeti 
karşısında Birleşik 

Amerika harekata geçti 
(Baş tarafı 1 inci sayfada' 

Bundan başka, harl> vukuund:ı, İtalya
daki bütün münakalat ve muhabere va • 
sıtalannı kontrol altına alınmasını mu -
tazammın bir karar da ittihaz ediLmiştir. 

Sayfa 3 

E 
e Akden."zde alınan 

emniyet tedbirleri 
Yazan: Selim Ragıp Emeç 

........ orveçtc başlıyan Alman istila hareke-
Diğer taraftan siya.si mahfeller, bugün- ...... ti ile beraber Akdentzde de bazı dep-

kü toplantıda İngiltere ile Sovyetler Bir- re..şmeler hıs.sedllmeğe başlamı.ştı. Bu dep _ 
lifi ve Yu.gos'avya ile Sovyetler Birliği , reşmenln ilk tezahürü İtalyan matbuatının 
arasında halen ilerlemekte olan cliplolT'..a. : Alman muv:ıffaklyeUerir;e tahsis ettıklerl 
tik ve ekonomik görüşmelerle İngiliz - sütunlarda göze çarptı Italyanın ötedenbcrt 
İtalyan ticaret müzakerelerine tekrar milli dava diye ileri sürd u~ü bir takım me -
başlanması ıtecrübesinin uzun ı.:zadıyı: selelerin tekrar teşrlhi, hlssolunan kımılda. 
tetkik edildiğini bildiriyorlar. mayı itmam eden bir hareket oldu Bugun, 

bunun netıce.c;i şudur ki Akdenlzde deniz ab-
K o nt Ciıno İngiliz maslah:ıtg::urı luka.5ı daha şiddeUenmlş, İngiliz ticaret n -

ile gört~ştli losu daha emin yolları tercıhe başlamış, ve 

Londra 1 (Hususi) - Romadaki İn • 
giliz ma:-:lahatgüzarı Noel Çarlz, yapı lan 

bu harekete muvazi olarıık da diğer bir ta -
kını emniyet tedbirleri alınmıştır. 

Bu vaziyet .şunu go.sterlyor ki sllfı.h elde 
davet üzerine bugün hariciye nazırı Kont hazır duran ve harbe karışmıyan İtalya her 
Ciat)oyu ziyaret ederek, yarım saat SÜ - an bir müdahale hareketi yapabilir. 
ren bir görüşmede bulunmuştur. Bugünkü harbin başlangıcında boyle b:.r 

Haber alma mahiyetinde cereyan eden müdahalenin er geç mtittellkler lehinde te-
bu görüşme samimi olmuştur. celli edeceğini iddia edenler çoktu. İtalya -

1 ·ı· 1 h t - ta f dan Kont run tarzı hareketi, kısa zaman sonra. bu 
ngı ız mas a a guzarı ra ın • 

Cianoya herhangi bir nota vı>rilmemiş • nlkbln insanların zehabını bir hayli düzelt-

t
. B .. ·· d tal t ı· ti. Fakat umulan hareket belirmedikçe de 
ır. u goruşme esnasın a na ar ea ı 
dilin . ld"" h kk d k' h b 1 1 kaybolan ümidler zaman zaman kendini 

e ış o "'Ou a ın a ı a er er ası - gösternıeğe başladı. 

sızdır. Harbin oldukça hararetli bir devreslnde 
Romadaki İngiliz mahfelleri şu fikır - İtalya gibi bir devletin Almanya lehinde ha. 

Vaşington 1 CA.A.) - Roosevelt, Vaşinı-ıka.nın müttefiklere bugünkünden daha mils- Yugoslavya ve Romanya dedir ki. İngiliz gemi1erini Akdenızden rekete geçmesi elbette ki müttefikler lÇID 
tonda iki pollti&yen ta.rafından kaleme alı - bet şekillerde yardım icab edip et.miyecetl - Macar :s~anın başka yoldan sevketmek hususundaki İn- mühim müşkülA.tı mucib olabilir. Fakat bu 

1na.n ve hedefi Avrupa harbi müvacehesinde 'ne d:ıir karar vermek vaziyetinde kalabile- giliz kararı ne İngiliz _ İtalyım münase _ devletin şimdiye kadar ileri surdüğü müd -
Anıerıkanın dahili alynuti hakkında. bir fL ceğ.i k.anaaUni göstermektedirler. teklifini reddettiler betlerintle, ne de her iki memleketin kar dealar kar.şısında başka bir yol taklb etme. 
tir vermek olan •Amerika Beyu Kitabı. nı Amerika Ruıyaya kalay göndermiyor 1 kl f tl .. 1 alakadar hattı ha- isi de beklenemiyeceği lazım gelirdi. Aksl taıc 
tevkaliide entereaa.n bul<iutunu söylerni§t.lr. V""ln,.,+"n 1 CA A ) Vaş'"'"'tonun sa.11 Sofya 1 B 1 h-1_._ t• Tu .. şı ı 1 ın:en aah ehn 

1 
e_ b' d ~ 'kl'Y t dirde Süveyş mıntakasına yığılan kuvvetler 

_,, ııuv • • - ~ - - u gar UA.ume ı, na u- reketlerınde er angı ır e6 .şı ıgt a-
Bu Beyaz Kitabın muharrirleri Rooaevel - hiyeUi mehaflll, Amerikanın Sovyetıer B ir - zenn· deki seyr· f . .. t k k t k eli daha yukarılara ve me.<>ela Weygand ordu -

ıse aın muş ere· on ro - zarrunun etmeme te r. · -
tın Avrupaya sadece ordu göndermeme;ı:ı vA- ll#.ine kalay, kauçuk ihracın& nihayet ver _ 1 t . . . 1 sunun tıakvlyeslne ve harbın fillen hukunı 
detmi.ş, fak.at dona?1"4 ve hava kuvv~tlerl diğlnl ve Amerika.da.n Rusyaya yapılan ba - k:u emı~e mat~f Macar tc~lifl~rı~e Royter mu~abirn:in sal~h.iyett~.r Ro - sürdtiğü tarafla~ sevkedilirdi. Mi.ıttefik.le • 
hakkında bir şey söylememiş olduğunu kay. kır ihracatının da eheımın1yeW su.rette azal. şı_ kendi noktaı nazarını henuz bıldır- ma mahfel'erınden oğrendığıne gt.re, İn. rln o nokta.da böyle bir ihtiyat kuvvet. bu -
deyledlkten sonra, Ud sene zarfında AmerL 1 dığını söylemektedir. memıştU:. R~ rnehafil'. alak~dar Bul - gilterenin aldığı yeni karar, resmi İtal- luıı<iurmak istemeler!, her zaman için böy. 

gaı: servıslennın meseleyı tetkıke devam yan mahfellerinde hiç bir heyecan uyan- le bir müdahale ihtimalini hesaba katmış ol-

Moskovada 1 Mayıs et~erini söylemektedir. dırmamıştır. malarından ileri gelebilir. Maamafih resmi 
Dıger taraftan Yugos' av ve Rumen hü A "k ' . . M r . ·ı Fransanın İtalya ııe bir anlaşmaya varmak: 

kfunetleri de, Tunanın muayyen bir mm- merı a e çısı u.sso 101 1 e ümidinden el'an feragat etmemiş olduğunu 
tak d .. -1- göri.;ftÜ gi:ısteren deliller bir haylıdır. Bun1ardan bir asın a muşterQI!.. kontrol tesis etmek 

Dün bir nutuk had eden mareşal Voroşilof, Sovyetler 
Birliğinin harbden uzak kalacağını söy lt di 

üzere Macaristanın yaptığı teklifi red • 
detmişlerdir. 

Diğer taraftan Amerika büyük elçisi tanesi de ba.şvekil Bay Reynaud'nun son de, 
ta Fransız meb'u.san meclisi hariciye encü. 

Vilyam Filips de Mussoliniyi ziyaret et-
meninde iki memleket hakkında arkadaş ~ . 

miştir. 45 dakika süren .bu 7.iyaretin se. . . 
'llr k 1 1 M ba b 1 k . t ft• fımi k b' t k - 1 Başvekı·ı,·n pet 1 ·ı 1 . t' b'lhass3 !arını tenvır ederken Fransanın meşru 1 -ıHOS ova. - . ay~. ~arr:ı, U s:- 1 ~rı. e ış e Ş Ve ısa ır nll U soy C- ro bebi, beynelm.i e V~zıye l~ Ve ı talyan emellerine hiç bir zaman mümanaat 

ııe parlak bır şekılde tf.! ıd edtlmıştır. Bü- ~tır. Akdenizdeki vaziyetın inkışafları karşı- tmed'&i 
1 

tmi &I i h ' ._,_ 
1 B .. be · · h d t ı f . e •& n ve e yecec. n ve gene ıç ıuıu· 

yilık askeri tribün. Finlandiya harbi baf -ı u mun~ tle Mareşal Voroşılof .~ır s~ :sın :.n 9 gr C 1 ~nda İt~lyanın niyet1eri hakkm~a ~~fı - seınin onun Akdentıxıeki haklarını inkiı..ra 
kumandanı ile ayni harbde madalya alan n_utuk söylı~erek, Sovye~leri har~ su - . nn malumat almak arzusundan ılerı gel- kalkışmıyacaığıru ~lemesiıdir. M:aama!i.h 
..J\ba la f d t f d i al dil _, rüklemek içın yapılan hutüit tecrubelere Dıyarbakır 1 - Bu sabah trenle J3is - miştir. bütün bu llfz1 teminata rağmen İtalyanın 
wu y r ve e ra ara ın an şg e y .. • • • • • • • • 

• • .. _
1 

•• .. .. ragmen, hü.kfunetın bu badıreden uzak mile gıden Başvekilımız, otomobille yol- Mussolini _ Filips görüşmesinden son- tarzı he.reketi bambafka bir istikamete t.e ~ 
rniştı. Stalin og . .e uatü Mo\otof ve. yuk. 

1 
kaim~ azmin~ t~yid etmiş ve bunun için 1 1arına d~vam etmişler ve saat 11 de Ra • r a, Havas muhabirinin Amerika büyük veccüh edt;-or. Akdenizde son alınan seyrü~ 

ek .. memur!~ ~arafından t aldb edilerek I de daı.~ her ihtimale kaqı h~zır bulun. man dagın~an petrol nuntakasına muva- j elçiliği mahfellerinden topladığı intiba, sefer tedbirleri bunu v~zıh bir surette gös -. 
tribune gelmiştır. Mareşal Budinney, as- ı mak luzumıuna işaret eyleıniştır. salat eylemışl?rdir. .. .. _ _ . I İtalyanın .gayri muharib vazi.ye:ınde bu I term:ktedir. Ş~ hale gore yakı~ Mi, bu hu-

• • • • -~urada tesısat g<>rülmU§ ve uzcrınde I yakınlarda herhangi bir değişıklık vukua susta.Ki tereddud ve iphamla.rı ızale edeceğe 

Fransız Başvekilinin 
işçilere hitabesi 

AJtl ay ıçınde tıcaret etüd.ler yapılmıştır. Başv~kil nümune o. gelmiyeceği merkezindedir. • 'benzer. Çoğu gitti, pek azı kaldı, diyebili • 
_ • !arak kuyudan çıkarı1 an petro~ hakkın - ı Tarife mucibince cRex> traPsat1antı - riz. 

fı lolarının z yıatı da ~ü.tehassısların verdikl~ri izahatı din. ğin:n bu.giin Napoliden Nevyorka hare - 5~/im. &.a t ı e1n., 
l~tır. 1 ket etmesi. bu intibaı teyid :?tmektedir. 9 ! 

Faris 1 - Reynaud bugün öğleden son- Helsl.nlcl. 1 CA.A.) - Skandinavya. banka - Öğle yemeğini petrol kampında yiyen t i ka n Romada ne zaman ·-...... _ .. , .................. ............................ . 

ra ı Mayıs münasebetile radyoda bir n u- lan tarafından Stok.holmd~ üç ayda blr çı - başvekilimiz, saat 14 de Diyarbakıra mü- n gilteren n ş~u boldu? Yugoslavya ye .ı iden ihtiyat 
tuk sö lemış' tir ık.arılan bir mecmua., J:ı.axbın ilk 6 ayı zar - teveccihen hareket etmişlerdir. . . tedbı· r.'er·ı aldı 

• Y • • .. tındaki ticaret filoları zayiatı hakkında blr . . .. .. . . Roma ı cıwyter ajansı bildirıyor) - In-
Hepimizin isteğimiz, d~ştlr, bur in- ettid n~etmektedir. . Gıdış v:. d~nuşlerı esnası.~d~ Başvekı- gilterenln, Akden_izde aldığı lhtlya.t tedbir _ 

.anlar gibi yaşamamız ve bizden sonra 1 Bu etüde nazaran, zayiat yekiinu, gayri lin geçecegını haber alan koyluler yolla-jlerinden, yaln~ Inglltere radyosu nefl'iya -
gelecek çocukları.mızın da hür ınsanlar ıaa.n bir milyon 3~7. 100 tona baliğ olmakta. ra çıkmışlar ve t ezahüratta bu!unmuşlar_ tını dinleyen I talyanlar haberdar olmuı -
jibi yaşamalarıdır. Hürriyet için yapılan ld.ır. Bunun 857.000 tonu muhariblere ve dır. 118.rdır. . 
bu savaş. filhakiıka çok çetin olacaktır. 600 blni bttaranara. aiddir. En yükse~ zay1-ı Başvekil yeni yapılan multacir köyle - Bazı r~ı mehalil, bu sabah, bu ~ber -
F. k t hü · t fedakarlıklara değmez at İngilterenin ve Alma.nyanın zayıatıdır. rinde tevakkuf ederek iskan vaziyeti hak- den malumattar bulundukları gibi, Italyan 

:a a rrıye' Bunlardan sonra., aıraale Norveç, Fransa, kı da . ah t alını 1 k" ·r·ı . d'l k radyosu da, bu sabahki bülteninde Mdlseyl 
mi? . İ.aveç, J.l'elemenk, Yuna.n.lstan ve Danimarka ~ . ~ a . ş _ar ve as u erın 1 e - mevzuubaha etm~ delildi. 

BaşvekiL bundan sonra, muharıbler gelmektedir. lermı dınlemışlerdir. A . haber ae.ba.h gaatelerinde de çık _ 
ordusunun tş ordusuna dayanmakta ol - • Saat 20 de Diyarbakıra dönen Başve • ma!7;tır. ve ancak ôlleden sonra ınttpr e-
duğunu söylemiş ve muharibin yüksek . / SV•çı•n kilimiz İktısad Vekili ile birlikte Erzin- 1 den gazeteler taratınd&n verilmJftlr. 
Iiği savaşda ise işçinin yüksekliğinin det ~ cana doğru hareket etmiş'erriir. Mısmla müdafaa tedbirleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Diğer taraftan Hırvat partisinin umum 
katibi bugün Dubrovn:kde bir nutuk irad 
ederek. Yugoslav millet:nin sulh içinde
yaşamak arzusunda olduğunu, iakat miL 
li hududlarına tecavüz edildiği takdirde, 
atalarına imtisalen kendi topraklarını ns
lan gibi müdafaa edeceğini söylemiştir. 

----------
Antalya mektubcusu deg· şti 

gayretinde bulunduğunu bildirmiştir. B İ fara .f / zg""ı ' (a.a.) Kahire ı CA.AJ - Akdeniz vaztyetındekt 
Muhakkak olan bir şey varsa, demiştir, J ı B~şvekilin t,.la"'ıt fı kararsızlık sebeblle, Mı.sırda bazı müdafaa Antalya (Hususi) - Eski mektub-

o da eğer bir gün sizin gayretlerini.~ az3- Stokholm 1 (A.A.) - İsveç başvekili A nkara ı (A.A.) - Petrol sal..asını tet- tedbirleri alınmı~tır. cumuz Fuad Tür'kd~ğan Burdur mek • 
lırsa, cephedeki askerin arkadan hançer- Hansson, bir Mayıs münasebetile, İsveç kik etmekte olan sayın Başvekillmiz dok- Yeni tnılliz kuvvetleri tu'bculuğu.n.; tayin edilJ.ere'k şehrimiz "' 
leneceğidir. Askerin sizlere ihtiyacı var - ha:!kına hitaben radyoda bir hitabe irag tor Refik Saydam, Bismilden a~ağıdak• Süveyş ı CA.A.l - Orta şark ordu.sunu den ayırılımlştlr. Uı..un seneler vilayeti-
dır. Nasıl ki sizlerin de askere ihtiyacı • etmiş ve ezcümle demiştir ki: telgrafı çekmişlerdir: ta.kviye etmek üzere ilk Rodezta kıt'al:ın miz mektubculuğunu yapmış ol.an Fuad 
nız vardır. Bütün dünya, memleketimizin hattı Ra.man dağında yapılmakta olan son • ,dün saba.had buralyzlai gtelın1tulştuştir. KıtkiaatMın gedaleld_ Türkdoğan muhitçe çok sevilmiş bir 

d .. l . . .. 1 il~ b. r . . . . . . .. . . . .. ceğl o k ar g u m ur ısır 
Reynau saz ermı şu cum e ~ .~ ır -, hareketını bıliyor. Bız, tam ve kat>t bır dajın bugunkü vazıyeM, mutehassısların İngiliz bü ük elQiliitl dahi bundan kıtaat zattı. 

miştir: Ve bu suret1e yan yana yUruye - bitaraflık siyaseti ile sulbü muhafaza kat't ifadelerine göre. bir netrol mınta _ I geldikten ~nra haberdar edilmiştir. ==.==.==============-
k r d ;, g'dece~z (a a) 1 . -t akk b' tt tl i ı,_ te h" .. d.. M t k A t i al _ tevzı edılmekte olan haftalık Alman vesika. re za ere oöru ı _ 6 ·_· ___ ·..: çın, mu ey ız ır sure e gayre er • ~asının za uru ur. ın a anın arzı te- ngiliz tayya;·elert t yaya 0 5 •• mıyor sının 27 Nisan tarihli nwıha.sında ezcum!e 

--- rnizi sarfediyoruz ve bu bitaraflık siyase- şekkülünün müsaid bulunması bu teza - Roma ı CA.A.l - Şimdiye kadar R~m~ya şöyle denilmekted.r: 
Alman lh/1!18d tim.izi, her ne olursa olsun, idameye ve hüre husust bir kıymet vermektedir. Bu. uğramakta. olan yakın ve orta şark 1':81~lz iskandinavyadaki harekat, muttefıkler i _ 

M ••t h Cf ı d .. d f . b 1 1 . . . -L • jhava. seferleri kumoanyaları tayyarelerı, 14- . d b t d b k bl d .• e p " ,. UH CJOı f l R il mu a aaya azmetrn~' u unuyoruz. nun hududunu ve verımıru te-.u..>it ıçin da- İ l d t kk f t 1 çın e ırer 11vası an an aş a. r şey e -
Sofya ı - Alman iktısad müteha~ısı Başvekilden sonra muhafazak!r paı-ti ha müteaddid sondajlara ihtiyaç vardır. an ahire kadar ta ya a eva u em ye - fildir. İskandlnavyadu faik bir hava kuv -

lideri ve bunu müteakib de işçi partisi li. I Bundan sonraki mesaiye mütehassıslarca ceklerd.lr. Yol ··--.. veti ile faik bir d~niz :khuvvedtini ıaık r.şıi bltal rşıya Dr. Clodius bugün Belgraddan Sofyaya tu.AUı getiren hem siya..,. ve em e as er r nıe-
gelmiştir. deri söz almışlar ve bunlar da ayni meal- tesbit edile<:ek program dahilinde devam +--· --'e k .... .,•nda bulunu .. ·oruz Londra 1 (A.A.) - .Llıgıllz mehafill, Ak. • l)<;J. ar,,.- J • r f.c·l kler de beyanatta bulunmuşlardır. olunacaktır. Bu hususta icab eden tah - . 1 ın· u· ticaret ı-"erlne k Bu mesele son derece ehemmiyeti haiz bir 

-- ---- .. .. . . . denız yo ınıun g ız <>•uu a. I , -
Sof ya ı (AA ) _ Havas: f sisat Buyuk Millet Meclisınden ıstene - patılmasının İnglltereden HindıstAl.na ve 0 _ meseled_Lr. Zira. Almanların umldlerl tabak. 
Bir Alman ekonomik heyet!, Alman. spanya hava müsteşarı cektir. zakşarka giden yolu bir miktar uzatacağını kuk ettıl1 ~akdirde styast ve sevkillcey~ mü.. 

yaya ihrac edilebilecek Bulgar mahsul- Eerline gı· diyo. r ........................ B ......... :: ........................... kaydetmektedirler. naseba.tta Ingiliz Alemine ~~k büyük zararı r ugun ., Avustralyaya. Ümldburnu yollle yaıpılacak dokunacak olan bir tahavvül Msıl olııcak • 
leri ~ntenjanlannı~ fazlalaştırılabilmesi Roma 1 (A.A) - İspanya hava müs - H 1 d seyahat, Akdeniz yoıne yapılacak seyahat - tır_. • 
1çfn, uç haftadanberı Sofyada bulunmak- teşarı general Barron tayyare ile buraya atıra ar arasın a ten bir gün ta.zla sürecektir. Akdeniz yolu - It.alyan tayyarelermtn Hindistıan, Süveyt 
tadır. Almanların evvelce çok çabuk bi- ·gelmiştir. Yarın Berline ~de<:ektfr. __ nun kapatı1mMından en ziya.de mUteeasır ve Cebelüttarık üssü bahrllerlnl tehdld e~ -
tlrileceğini söv'ı>dikleri bu müzakereler, Y A Z A N olacak olan hat, İngiltere ile şa.rkl Afrika mek~e oldu~unu lşaret eden bu vesika., şun-

k 1 ,_ l 'b'd' B 1 J arasındaki hattır. ları ilA.ve ediyor: 
güçlü ler e ~arc:ı amr.ş gı ı ~r. u gar ran DahiHye Nazırı VataJ tskandınavya hA.dis<'lerinin ehemmiyet~ 
hük(ımeti. Al!T' ~m taleblerini kabule m O. hran l (A.A.) _ Para aJanaı bJl AlmaıOra ıöre bu hıld.i.selerln diğer devletler ve bilhass~ 
temavil gibi (.fÖ7ÜkmP..mektedir. Zira, Al- y:~ dlrl - Halid Ziya Uşaklıgil Alman cephesi ı CA.A.) - Ha.vaa ajaıu.ın.. dört bil:y(1k. bitaraf devlet, yani İtalya., Ru&, 
manya. istenen iptidai maddeler! vere - Şa.hinşab HaeretJeıt, Bay Ali Asgar Hllt _ (Bugilıı 6 ncı ıayfada) dan: ya., Japonya ve Amerika üzerinde icra ede. 

· · ... Avrupa.da.ti baflııca Alman toıonllerine cetı teatrlerde mündemlcdir. 
• > 
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jr- Soruyoruz 1-"'\ 
Romanyadan celbedilen 

garson ve boyamlar 

içki ve esrar alemleri terfih eden 
bir kadın muhakeme edilf yor 

Karadenizde iki motör bath, bir vapur ye üç yelkenli 
motör karaya oturdu, dört tayfa boğuldu 

Evvelki akşam Karadeniz ile Marmara 'I den ibaret tayfası tamamen kurtulmuş ve 
ve Ege denizinin garb sahillerinde şi - Gene Şile limanına bağlı Hüsnü kaptan 
malden başlıyan poyraz hrtınası bazı ka- idaresindeki İhsanı Hiida yelkenlisi de 
.ıalara ve nüfusça zayiata sebebiyet ver - \ Kefkiden gelirken karaya oturmuş, tayfa
m4Jtir. Fırtına yüzünden ilti yelkenli mo- lannın hepsi kurtu1muşlardır. 
tör >batmış ve üç yelkenii motör ile bir Acar kaptan idaresindeki Şile limanı-
vapur da karaya otıurmuş1ardır. na bağlı 18 wnluk Necmi İkbal yelken-

İz:mjr limanına bağlı Ahmed kaptanın lisi de odun yüklü olarak Kefkiden gelir
idaresindeki 32 tonluk Seferülbahir yel- 1 ken Al~ılıda karaya oturmuş, bunun 
kenlisi odun yüklü olarak Ağvadan ge. 'ı tayfalarının hepsi kurtulmu.şlar~ır. 
llrlcen fırtınaya tutulmuş ve Karaburun Bundan başka dün sabah da IbraHden 
n-..:...ı d r--1- -ad ··nı · d k al gelmekte olan Macar bandıralı Dona va-
u=aın e \..nUCr e o erın e ay ara 

ak ı..- +-- •a alt 1.: ·ı·k t rf puru fırtınanın şiddetinden Midye yakın. 
~arpar 1..1'4 .. ı.&Mj ve ı ~şı ı ay asın- . . 
dan 4'1-'' 00ı...ı ..... ,..+ K t diğ larında Podıma önlerınde kumluğa otur-'°"'... 6 .......... ""'l.ur. ap an ve er 
~ t yf ,___._,_,_ . 1 rd muştur. Vapurun mürettebatı tamamen 
µı..ı. a a &u.nUllntq a rr. 

kurtulmuşlardır. Geminin kurtarılmaSl 
Bartın limanına bağlı 28 toniuk Osman L>' 1 hn kt d .. .. 1 L'.rın ça 1Ş'l a a Ir. 

kaptanın ~dar~ndeki maden komuri1 Fırtına dtin ak~a kadar mutedil o-
,.aklıO. Me.s ud motörü de Z<>nguldaktan ge lara.k gün doğuşu poyrazd;ın esmekte de
l.irken Karaburun ilerisinde Adacıklar ci- vam etmiştir, yeni kazalar olup olmadı • 
\Tannda fırt~a yttzünden batmış ve altı ğına dair henüz ıbir ma 'umat alınama -
kişilik mürıtttebatından beşi kurtulmuş 1 mıştır. 
i.3e de tayfadan Davud oğlu Bekir boğu1,- Dün limanda da bir kaza olmuş ve Kal-
nruştur. kavan firmasına aid bir vapura bir Yu -

Bunlardan ba~ka Şile limanına ba~lı nan şilebi çarparak hafif surette hasara 
Ralli İbrahim kaptanın idaresindeki 12 uğratmıştır. 

tonluk Nimeti Hü-c:la yelkenli.3i Kocaelin- ı Kaza hakkında tahkikat yapılmakta • 
den gelirken karaya oturmu§. dört kişi - dır. 

Hiiltiir iş[ er i : 
Ankara Hukuk Fakültesi Maarif 

Vekaleti.ne devredileiek 
Adliye Veklleıti. Ankara Hukuk Fa -

.ı.iiltesinin Maarif Vek~letine devri hak
kında bir kanun projesi hazırlamış ve 
Başvekalete vermiştir. 

Proje yakında Büyük Mi1let Mecli • 
sinde müzakere olunacaktır. Yeni kanun 
projesinde fakülte tedris heyetimn ge -
nişletilmesi, doçent ve asistan adedinin 
arttırılması, Adliye VekB.leti he.sabma 
talebe okutulmak üzere yatılı ve parasız 
'Dlr pansiyon teşkili hakk:nda hükümler 
tardır. 

Proje bu ay ~inde Büyiik Millet Mec 
Usinde ,;örüşülecek ve 1 Haziranda tat -
bik mevkiine konu1 acaktır. 

Bükr1'ş - İstanbul hava seferlerine 
bugün başlanacak 

Bükreş - İstanbul hattı hava seferleri. 
ıc ~nden itibare-n .~lan.maktadır. 
B~n Bü'kreşten 'kalkacak olan ilk 

tayyare ~leden evvel Y~Uköye gelecek 
ve yann Bükre~ hareket edeceıkth". 

Ticar et lşl~rl: 

Dış Ticaret Ummn Müdürü dün 
Ankaradwı geldi 

Ticaret Vekaleti dış ticaret umum mü
dürü Servet Berkin dün Ankaradar. şeh
rimize gelmiştir. Umum müdür tatil ol. 
rnasına rağmen mıntaka ticaret müdürü 
ve Ticaret Vekaletine baEtlı teşkilatlar er
kanile bazı temaslarda bulunmuştur. 

Servet Berkin şehrimizde kısa bir müd 
det kalacak, Romanya ile iş yapan firma
larla temas edecek ve müteakiben Ro -
manyaya gidecek ticari heyetimiz riya. 
setinde BUkr~ hareket edecektir. 

Dün ticari faaliyet olmadı 

Dün bahar bayramı olmak münasebe -
tile remli müesseseler ve bankalar tatil 
yapmışlar ve piyasada büyük bir faali -
yet olmam.ıştır. Dnn ticari mehafi.lde faa-

liyet perakende sa~lara münhasır kal. 
mış, ~mrük!erin, lbankalann, borsa ve 
ticaret oda11 ile Ticaret Vekllletine ba~lı 
müesseselerin tat il bulunımalarmdan ih
ncat ve itha!At Weri yapılmamıştır. 

Yugoslav korosu ilk 
konserini bu gece verecek 
Dün sabah gelen koro heyeti Taksim Cümhuriyet 

abidesine merasimle çelenk koydu 

Hey11t azala1'~ Taksim dbideBi önünde 
Dün sabah iehrimize gelen 70 .ki~ik (lan ve iatirahatıeri temin edilmiştir. Ko.. 

Yugoslav koro heyeti ilk konserini r o büt1ln Ba!kan fehlrler:iııi dolaşmakta 
bu a~şarn _ Fransız ttyatroıru:nda ve - ve Sırb milli havalarından mür ekkeb kon 
recektır. ButOn Balkan memleketlerlni serler vermektedir. 
gezmiş olan aımatıör koro heyeti bu defa Şeh imizd' kl · 
da istanbulu ~rm~k d tl k b ~l r e verece erı konserde de 
nı kuvvetlendirmek g:~es~fe ~ehrrmi~~ı; Sırb .bestekArlarının mlllt pa~çalarım te
de bir konaer verme~e talib olmuş ve garını edeceklerdir. Konserın hasılatı 
k~n.soı~ıu~uza mflracaat etmiştir. Bu Be.yo~lu. Halkevi yardım şubesine tahsis 
müracaat memııuniyetle karsılanarak ko- edilmiştir. 
ro şehrimize gelmiştir. · Heyet konserden sonra Cuma akşamı 
Kıo~ heyeti Belgrad konseıvatuan şan hususı va.gonlarile Belgrada hareket ede

profe.'K>rler!nden Bayşanskinin riyaseti cektir. 
altındadır. Seyahatlerini kendi husust Koro heyeti azalan dün saat 17 de 

Haber aldıf .IJD..U!la göre Beled.Jye Tak • 
sim gazinosu tçln Roma.nyada.n boyacı, 65 
dekoratör ve 12 aded de garoon getir - yaşındaki ihtiyar kadının evine genç kızları topladıtı ' 
~~k~~.b~u !~:;:~::~= ve onları fena akibetlere sürüklediği t~sbit edildi · 
dili içılıı bir defa. nazarı dikkati oelbei - Ta.bk.ikat.ı İatanbul ubKMı tara.fmda.n ı -
melt arzusunda bulunduk. İsta.nbulda da.re ve ikmal oluna.n garlb ve o n.l.!bette de 
eserini beğendirecek, Taksim gazinosu _ me.ra.klı bir d:a'N kaçe.tçılık iş!ertne bakan 
nu matluba muvafık boyayacak boyacı, a&ıye 5 ıneı oem mahkemesine intikal et -
süsUyecek dekoratör mü yok? Hele gar _ ml.f bulunnıakt4ı.dır. 
sonlar ... Bir çok mükemmel garsonlar HA.disenln auçlusu 65 ~la.rında Ba.tırtye 
işsiz dururken Romanyadan garson ge _ ndında ihtiyar bir kadmdır. İddia. w ta.hki-
tirtııneğe hlç aklımız ermedi. Her şeyin kat.e. nazaran, Bahriye K.a.ragfunrftkte Mı.th
mütehas.sısmı anlarız anıma, doğrusu tesi•biskender mahalle.sinde Kaba.kulak eo -

kafmclıa.kl evine bazı i6DG kızlan 1ıop~k 
mütehassis garson bize garıb geliyor. bun.la.re. rakı }9trtmekte n e.sra.r Al.ermlert ter 
Hem küçük .sa.n'athr kanununu tatbik tlb eylemektedir. 
etmek için bir lwmı kimseleri kapı dışa. Bahriye gene 'bir akşam, 0 civar 58.kinle
rı ediyoruz, hem de dışan<lan garsona rtnden Seher imn.inde 14 yaşlarında genç 
kadar türlü küçük san'a.tlar kanununun ve güzel bir lc:ızI btı.- takım bahaneleı1e evjne 
çerçevesine giren i.şci getiriyoruz. Bu na_ davet etmiş ve kend1sıne btr haytt Ytra.m -
sıl lş? le.rda bulunmUJtur. 

Rivayetlerin aslı esıuıı olup olmadığını Fakat vakit bi:r müd<l~ ~rleyjp de gece 
pek merak ediyoruz ve Belediyemizden olunca ikramların ma.hiyet.i birdenbire de _ 

Soruyoruz/ ğipn.l.ş, türlü, türlü yemitlerle sfuıleınen sof_ Mahkemeye sevkedılen BahTiye 
\ ra.00 gençı k:mm tımımadllı bir kkını ya. -
'- .J baooı kadın ..e erkeklerin birer iki§er peyda yani tormılarmı da kendi kocasına ımtcten, 

S 't h d.d b olmağa ba9ladıkları görlllinttştür. kendi çıocuklaxıym.ış gibi, nüfusuna geç.il- ., u, ana me e U sene Seher bu vaziyet kaqwnda sılo.lmlş, Bah- miŞtir. Bili.ha.re Makbulenin kooası ölüp ke.~ 
riyeye artık mne gitmek istediğini söylemiş... rısma miras olarak, blr ev bırakınca. Fat ~ 

hafrl·yat r k se de ihtiyar ka<iın: manın çocukları da. ayni nüfusa dahil edilı.. yap 1 m 1y8 c a «- İlahi kızını ne va.r gidecek. pekfila eğ_ diklerinden, Şehreminindeki eve hissedar 
leniyoruz işte .. :. olmuşlardır. 

Sultanahmedde Arastada Bizans eser- Diye genç tun •bir müddet daha ıtandıra. _ Makbule bunu hazmedememiş, bu sebeb .. 
leri üzerinde altı sene evvel başlıyan haf- rak yolundan alıkoymuştur. ten kızı ile a.1'3.larında kavgalar ıbaşl~m~. 
riyata b d 

1 
Bundan sonra. sofrada rakılar içilm~. şar- nihayet dün Fatmayı takunye lle evire çe .. 

. u ~ene evam o u~~mıyacakt~r. kılar söylemn.iş, Seherin bilmecliiU gornıedlği vire dövmüştür. 
Hafrıyatı ıdare eden profesor Baksterın şekillerde acayib acayib sigaralar ~an a- Dün ı inci sulh cezaya intikal eden bu seı.. 
masraflarını Londrada intişar eden bü _ I ğJza dolaştl.l'llıwitır. Hattl bir aralık BahrL bebi karJ.Şık dövme davasını rii.yet eden h~ 
yük bir gazete ve Londra arkeoloji ku • ye Seherin yanına sokuhnuş, bundan bir iki kim Reşid, ne:lcede, kızını döven mal can -
rumu vermekte idi. Avru a harbi .. zün- ne!~ al~ını tekli! emtiş, fa.kat ıenç lnz lı.sı a.na.yı 29 lira ıo Jruruş par.a. ce~'l.>ı 11Q 

· p yu mahiyetını büemedigi bu 81ga.radan tçemiye- cezalandırmıştır. 
den kurum ve gazete yardım yapamıya - ceğini söyliyerek tekrar kalkıp gitmek arzu- - ------- -
cağını bildirdiğinden, proff'sör Bakster ~nmda btılunm~tur. Şehir işleri: 
bu sene İstanbula gelmiyecektir. · Kızın bu mihnanaati -ve gitmek ısrarı k~r-

Hafriyat çok ge . tut ıd ~ . . A - şı.sında ihtiyar kadın derhal vaziyet ve mu_ Konservatuar orkestrası konserlerine 
nış u_ ugu lÇın amele tarzını değiştirmiş, Sehere hiddetle . 

rasta civarında büyük çıukurJar meydana şu tehdidi savumıuştur: başladı 
gelmiştir. Toprak birikintilerı yaz günleri «- Ne gitmek mi ?.. Şuradan şuraya bir İstanb~. beled~~esi konseryatuarı or .. 
etrafa savrulacağı i ·n 0 civarclak· 1 aıdım bile atamazsın ... > k.estrası dunden ı~ıbaren şehı~ .. ko~erfo .. 

çı ı yo • Bu ihtar ve tehdid karşısında. müth.i.ş bir rıne başlamıştır. Ilk konser aun ogledcıı 
]ar toz ve topraktan geçilmez hale gele - tuzağa düşürüldüğünü anlayan genç kız sonra Taksim bahçesinde verilmiştir. 
cektir. · sür'atle oda penceres1ne koşmuş ve avaz; .............. . ..... .... .............. ..... .. ........ ... ....... . 

Açık bırakılan çukurlarda su birikinti- çıktığı kadar «lındad, can kurtaran yok Aleni Teşekkür 
. mu?ıı diye feryada başlıımı.~ır. . 

lerı, yer yer havuzlar meydana geJmistir. Sel'ıerl b ı Zevcim Deruzyolları doktorlarından Ce .. 
• !> n u eryadmı duy.anlar, keyfiyet - mil Süleyman Alyanağın vefatı dolayu;ile 

Arasta cıvannd~ oturanlardan bu· kı - ten polisi ha~rdar etmışler, gelen memur- hissetmiş olduğum elim acıyı. te.seili n gerek 
sım ha1k belediyeye müracaat etmiş, su lar genç kızı &kibeti meçhul bir maceradan hastalığı e.sna.smda ve gerek cenazesinin 
birikintilerinin duvarlanru tehdid etti kurtarmışlar<lı.r. nakli hususunda. pek büyük lütufkarlıkta. i:>u .. 

• • zabıta. tara.tından Ba.briye ya.kalannu.ş ve ıunan kıymetli Valimiz Lütfi Kırdar ve De-
ğini, sokaklardan toz ve toprak yüzünden evinde bir a.raşt.ırnıa yapılarak mühtm mlk- nizyolla.rı ba..ş doktoru ıpı"o!esör '.Mahir ve. ar .. 
geçilmediğini söylemişlerdir. Belediye tanla esrar bulunmuştur. okada§larına tahtı tedavide bulunduğu Cer.. 
fen heyeti mühendisleri bu hafta içinde Şimdi asliye ceza mahkeımeBinde ihtiyar rabpaşa hS:Stanesi ba.şdoktoruna ve diğer 

h 11'.i d t tk"k t k h Ik . Bahriye bu hareketler:tnın hesabım vermek- dok:torlara Vakit gazetesi sahibi ve bı:ı.şnı.ııı-
m"'a a ~ e e ı a yapaca ' a uı şı - tedtr. barriri astad H.a.tkı Tarık usa. istan~ 
kayetlerınde ne derece haklı olduğunu Bir miras meselesinde kızım Basın Kurunıuna ve cenaze mernsimmdb 
gözden geçirecektir • hazır lbulıman dostlanna aleni teşel~M\r 

Belediye Arasta sokagı~ mn bugu·· kü h dÖV8R kadm p8fi C8Z8SIOI etmeyi bir vicdıı.n borcu telakki ettiğınıden 
n a hk.. d"ld' duygularımın kendilerine iblağını lüiufhllı:l' 

lini ehemmiyet1e gözönünde tutmakta - ma um 8 1 1 gazetenizin :vesateUnden diler!m . 

dır. Toprak yığınlarını, sı1 birikintflerini Dün, Sultansıbm.ed ı hlıe1 .ulh ces m a.h _ Zevee.si 
t d k ldır ~ilm k · · hafr. kemesinde a..ne..-lız a.rMlllda seçen ga.t1b bir SadiJe Alya.m.k. 

or a an a aıu e ıçın ıyata aid .. -flıG'n"I h " ..a•_ ... _._ d --·~t -···························································· , . . . do. "9"'e ............. ıı.ııu u:nıfUllBı ya"'~ ır. _ 
mes ul hırını bulmak lAzım g~lmektedir. HAıd.isenin ı:ıı&hfJ'eti f\ldur: S \ J k M t 
Belediye, müzeler müdürlüğünden profe- SUçJu Makbule ne .klzı Fatma Şebreminin- ,,- a J ) 0 0 r ~ 
sör Baksterin müessesesinin İstanbulda de ayni evde oturmaktadırlar Te Makbule_ 1 12 kişilik. 7 mil yolu va:·. B~nzinle 

.. . . ~ nın Fatmadsn başka., yeni kocasmd.e..n bir . 1 400 li M'· t T I f 4<)510 
mumessili bulunup buluıınuyacagını so... çocu~u daha. w.ntır. P'ak&ıt, kızının kocası ış er ra. uracaa . e e on . ıı 
racaktır. fakir olduğu içln, Fatma.n.m yedi 900u~unu 

Asyı:ıdım AvrııJ>8ya akan .. , ._,ebit leri aleve ••. Laanlan bayrate düştlren 
bOyUk fırtına 

cCebelnttank Casusu• , <ıDon Kazsklarıı> filmlerinin eşsiz kahramanı 

ROGER DUCHENE 
Sit.eına tarihine daima şaheserler yaratan : 

CONRAD VEJlT, SESSU HAY AKA WA, MADELAİNE ROBEN· 
SON, MIŞiKO TAN AKA gibi büyük ytl c.iızlan:ı son zaferi olan 

-"'-"--__,4..ioıı~'h:. ' __ ASVADA KOPAN FIRTINA 
Derin bir aşktan, çıldı rtan bir KıskançlıktHn, b nynk bir a vantn.r, sonsuz bir beyec11ndan kudretini 

alan senenin en bü yük Bu Akşam L A L E 
stıpe:r filmi Sinemasında 

Programa iltve olarak : MDttetiklerin kar ada, denizde, b ııvadaki harb hazırlığı 1000 metrelik Türkçe 
sozın büyllk , Harb r aporu. Aynca : PARA~UNT J URNALDA. Norveç h.areklit1 ~ 

~--••••••••1> numftralı yerlerinizi eTVelden kapatı rı ız. Telr:ıfon: 43G95 "••••ı•••••Ea:~ 

Yarın l 
Sinemasında l 

matinelerden itibart'n 

TAKSiM 
İnsanı bıı~te dOşürecek, Merak ve heyecan içinde bıraka-cak mMeralar -

Tüyler Qrpertici cinayet vıık'alar1, Şjkagonun esrarengiz batakbaneleı·i 

TAMAMEN TÜRKÇE SÖZLÜ bir film 

n•: ç.avuş 
----~- ,Si_nufi vP kadal' anriilmPmicı hnvn°k •PruİtT'Porf filmi 
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Hakikat ve talimatname 

Gazete neşrigatı ve nutuklarla 
İfte bir fırm: Bira enel elilll daldırchlı kavanor.. 
Ekmek yılılı tezgt.hJuuı ilzerinde !ardan klleye bir miktar da su koyuyor. 

tablaklrlar, ayakkablarile dolaşıyorlar. . ........................................... . 
Bir müşter.f giriyor: İşte bir §ekerd: 

savrulan telıdidler nege delô.let eder? - Bana bir ekmek ver, amma pişkin Dükkana bir ÇOCllk giriyor. 
olsun. - Bana beş kuruşluk şeker verin. 

------·-· YAZAN ------. . 
Tab.1akirlardan biri bbbç elemeli Şekerci ağ elinin phadet ve bq par-

• 

! EmeJrlt general B. Emir Erldlet f 
parmaklarile mıncıkladıktan sonra bir maklarmı diline dokundurup tükrüğile 
tanesini uzatıyor, muwklamak m'Ul uslıattıktan sonra duvardaki kesilmif 
müşteriye gelmiştir. O da mıncıldayor: kiğıdlara uzatıp bir tane koparıyor. 

i " Son Pos~a ,, am askeri muharriri j · -···--··· .. -· ______ ........... __ ..... ......_._.: 

- Bu iyi değil onu ver. külih yapıyor. Killi.hı sol eline aııyor. 

... fşte onu ..• İşte onu. .. Şimdi tut. Sağ elini şeker kavanozlarına da1dırıyor. 
tun ... Yanındaki canım... Uç ondan alıyor, iki ondan alıyor klğıd 

i talyanm Bertin ..&..o.•fti değiştıirerek fikrini ileri sürdüm; çünkü boyle bır harb doluyor 
~ onun için bir kazanç vasıtası değil, bıı Tablakar ekmeği uutayor. Mll§teri ...... .' ..................................... . 

oraya Bay Alliyeri)i göndermesi., harabiyet vesılesi olur. Bugu··n de beni bu mmcıklayor. 
Çirkin, fakat maalesef hakikat. 

Avrupada nazarlann Apenın yarımada· fikrim<ien vazgeçirecek bır hadise oldu. - Bu daha hamur ötekini versen. 
eına yemden heyecanla dönüp dikilme • ğunu görmüyorum. Hal ve vak'alar bana . .. . . .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. * 
11ne sebeb oldu. Çünkü Bay Alfiyeri, İtal- daima gösterdı ki gayrı memnun İtalya- İşte bir turşucu: Belediye talimatnamesınin gıda mad. 
yanın A!manya yanında harbe girmesi- nın bütün hedefi meJTınun olmak, yani Müşteri elinde klse düklrlna giriyor: delerine aid kısmı şöyledir: 
n taraftarmıf. serdettiği taleb ve menfaatleri, nasıl o - _ Şu kAseye 00 kunlfluk turşu koy. cMüşteriler, pişirilmeden veyahud yı-

Diğer yandan, İtalyan adamlarile ga. !ursa olsun, elde etmektır. O, umdugu Tur!:"lıc esnada ,..ır._,1 .. tır ak1 kanmadan veya kabuklan soyulmadan 
af rd l d be i ks d f h ,..- u 0 

' ~---- n arını tıl dd ' · ·ı · Eet l ri h tala an ve ay ar an r , sı- ma a ve men aatleri arbsiz elde ede- kesiyordur. Çakı bir bırakı • sa an .ma e en el ı e tutup seçmıye • 
ra ına göre, kih İngiltere ve kah Fran - bilirse. böy1.e b r neticeyi opup başına ko. yı yana yor ceklerdır. Bunların sancılan da daima 
&aya açıkça tarızler. hatta tchdıdler sa • yacaktır. Fakat böyle bir :netıceye var • - Karışık mı olsun? Üzerlerini kapalı bulunduracaklardır. Bu 
vurmaktan geri durmuyorlar. Bu halle. mak için faşist İtalya, harbedecek gibi - Evet. kabil meyvalar ve yiyecekler münasib vct 
ıın müttefiklerin dikkatini ehemmiyet- davranmayı ve lazım olduğu zaman har- Elini lihana turşu.su kavanozuna IOku- husus! vuıtalarla kaplardan alınıp el 
le ~kmemesi ve hatıl bu ıtebeble onlarca bin kenanna kadar .gitmtkten çekinme - yor.Bir parça Wıana alıyor. Kıyıyor, kA. delmeden kese klğıdlanna müfterinin 
ba ı tedbir!er alınmaması mümkün ola· meği zarurt addediyor. seye koyuyor .•. Ondan 90D1'a eli sıra ile önünde konacaktır.• 
mazdı. Bundan başka, hedef edındiği bir ta • patlıcan, biber, hlyar kavanozlarına da- Çok ghel ... 

Nıtekim İngiltere hariciye nazın Lord kıın maksad ve menfaatlerı l arbsiz, ya- lıp çıkıyor. Her kavanor.dan klsey9 bir Temenni edelim de varakı mihrt mı 
Halifak.s geçen Cuma günü İtalyanın Lon ni sırf tehdidle elde edemiyeceğini anla- miktar aktarlanlıfhr. olmum. 
dra elçisini davet ederek, sanıldığına g~ yınca. İtalyanın hedeflerine, kiminle o- - Biraz da su koy. 
re. İtalya hiıkiimetinin bildireceği güç. lursa olsun. harble varmak ıst·~eceği a • - Peki. 
~~ribertar~~m~~İ~~Mk~ ~h~~~~k~h~b~umn'e~-====-------------------------

met nin elinden geleni yapmak arzusun- de İtalyayı tehı.keye sokacak gibı ol - C Bun lan bı·ıı·yor mu ı·dı·nı·z ", :J 
da bulunduğunu• bildirmif. İngiltere ha- mamak gerektir. ~ 
pciye nazın bu ifade9ile. bıttabi. harb Harbe bu şekil ve bu şartla müda • 
kaçağı kontro'lanndan dolayı mflttefik. hale ise ancak harbin sonJannda müm -
terıe İtalyanlar arasında Ç1kmakta olan kün olur. Nitekim bunur. yakın taıihte Altı yaşındaki plranç 
piçluklere i§aret etmek istemiştir. iki mi"alinl ~lir.z. Bıri ik"ncı Balkan • 

Fransa başvekili ve hariciye nazırı da- harb·nın sonunda Rumen ordU9Unun ve şamplJOftl 
ili bırkaç gün evvel Ayin meclisinin dıJ diğeri Büyük Harb n nihayetlerinde 40 Yugoslavyada 
itleri encümeni huzurunda yaptığı beya- AZfilleri LA... Amerika fırkasının miklahaleleridir ki, şatranç OYJlılyan 
patta cgeçen Eyliilün birinden. yani cak 23 il& 2-' der bin tıonhdttur. l'akat Ak. bunların her ıkisi de kolay olmuı ve har. peık çokt\11". En ı. 
tıarbden evvel ve sonra Fransu: bülrll • denizde o!.a<:atı &ibi bJ!lara yakın vaki bi bitirerek mensub olduk'arı devletlere yi aymyatrı ,at • 
azıetinın İtalyan hükılmetine, iki mem1e. olacak deniz muharebeletinde bunlar ucuz, büyük kazançlar temın edebilmiş· ranççı küçüık bir 
ket arasında açıkta kalan meselelerin milhim birer bidiktirler. }erdir. çocukıbur. Bundan 
doetane fildir teatisile halline yarıyacak Halk kültar nazın Bay Pavolini İtal - 1taı a ise 25 yıl evvel Büvük Harbe üç sene evvel da. 
MBSlan onunla birlılde aramaja hazır ol- yanın ailihlanmuı mdnuebetile cbizim müdahale zamanını yanllf takdir, yani a- ha alt yaşmdıa 1• 
lluğunua bildird"ğini ve fakat cbu müra- kiminle muharebeye lfreceğimi.JJi bilmek ceıe ett"ği için hem harb ona fada feda- kıen -yon ol
oaatın fimdiye kadar cevaıbsız kaldığıma meaeleli dü.filnfllmele deluıez. lta1ya klrlıklara mal<>lmll!o hem de harbe gir. m'UI ve bugüne 
16ylemişti. Bununla beraber, Bay Paul kendi meşru menfaatlerinin yolunu ta - melde umduğu kazanç1an elde edeme • kadar +-...u> 
lleno cİta1yan hük:U.ınetinin takibtne Iü- kib ediyor. demiştl Aımanyanm İtalyayı miştir. Şüphesiz, o, b~yle 'bir batıyı tek· şa ... ~ oy. 
IUm gördüğü hareket tarzının Fransız kendi oyunlanna katmak tçiıı onun üze- rar etmemek azmindedir. Sunun iç"n har- nadığı en iyi ptranççılln maflo.b et • 
hfik(Jmetinin tedbirlerinde hiç bir delL rinde tazyik ,..ptıfı da meçhul delildir. be girmek zaruri olabilecek olan anı iyi niiştir. 
lfklik yapmıyacağmı• lfizkıırin. lllve et- Knalfk ftalyada bazı suetelerle unsur. heaab edip takd"r etm~. yani acele et. İsmi Mitorad olan bu küçük ŞiflraDÇ-
btiştı. lann, efkin F:rana aleyhine tahrik ede- memesi. fakat geç de kalmaması, icab e- bir kah . . oğl\dur. Hıtr 

Fransız başvekili. Pertembe pnü, ceJr. mevzularla ulrqtatlan görülüyor. der. Hanbe girmesi zarurl olacak zamana çı ':ecımn mw 
aneb'usan meclisinin dıf işleri encüme - Daha iki Uç ,an evvel, fatistier ve kor - kadar da. şimdi olduğu gibi, ltalyada mektıeb ıtatil olunca ...,.._,., bhwsi
binde de cParisle Roma araamda mevcud poruyonlar mecUainin müzakereleri sı- tehd!dlerle. yani harbsiz maksada ermek ne devam etmiş. ve oredıa fMraııç OJ" 
meseleler dolayıs:le, Fransa tarafından ruında. bir meb'us Franlayı, eski za • volunda çalışmalara devam edfleceği aşl- nıyanlan seyıecleA!lt ~ oynamayı 
arzu olunan, açık ve samtmi bir noktai mpılard~~beri, İtalyan balkının düşmanı klrdır. öirenmiştlr· 

* 

Yabani fillerin 111ezırl1ğı 
var mı? 

Yabani fillerin yqadıldan yerlerde 
fil &o.an. hiç teAdilf edilmez. Bu hldi· 
• halk aramıda ymini yalnı~ fillerin bil. 
dikleri fil mezarlıldan bulunduiu ve fh. 

tiyarlamıt. ~5lecelinf anlamış fillerin bu 

mezarlıklara -giderek öldükleri rivayeti· 

nin çıkmasına aebeb olınuftur. Fakat bü. 

tün araştumalanna ralmen bu meu.rla-
nn bu111nam11nu üzerine Alimler rin· 
;yetin yanhf oldujunu. fillerin iıtiyar 

Yatta • Jçmek için c6l ve Dflh1r kenarla.. 
rma gittikleri zaman :m(lvazenelerini te
min edemeyip oralara dilftiiklermi ve dP. 
nJz hayvanJan tarafından yenildiklerini 
fdcfia etmektedirler. 

* Ray bisikletleri 
J!ıgilteredQ tnn amelalnin raylara 

koyarak dzeriııe oturduklan iki teker-
nazaı teatisi eğer şimdiye kadar vücud olarak gostenntştir. O halde İtalyanın fU veya bu tarafta 
bulamadıysa bunun mes'uliyetinin cüm- ttalyada ~rQlen bu 11ya.d, asker! ve hakikaten harbe gireceği zaman ~enüz 
burıyet hüktlmetine raci olmıyacatı• nok. basın harekeUerini tesadtıft ve şaıkınlık gelmemiştir. Çünkü bu zaman, harbm he- O tekli kilçülc arabalara cray bisikletb de. 
t~nda ısrar etmişti. Ona göre cFransa, eseri sanmak bittabi dolru olmaz. İtal - nüz uzak olan ~lan olacaktır. Drt ton toton içeı adam mek d~ olur. Bunlar, ~tmda tren ra. 

h 1 sah"b" mill tl . yanın e1bette bir hedefi vardır. Bu hedef İtalyanın kimın tarafında muharebeye 98 yaşında ölen Hollndah Van Klaer yına girecek kadar ufak bır tekerlek bu. 
Akdenızd~ sa ı 1 ~ o~n .. te~if e.rm şüphe yok ki. Bay PavoHninln dediği gi- gireceği meselesine gelince, bu tabüdir tütün i kt ileri "+-&.. 

1 
dam- lunan oturacak bir yerle, o yerden uza· 

aıeşru .ihtiyaç ve men aa erı~ . ım· bi, İtalyanın meşru zannettiği, kendi ki. onun bileceği ve çok düşünmesi IA • çme _ : en gı....., 0 an a nan bir çubuğun ucuna geçtrilmiJ. Jk:incl 
kinlar~ ~vcud olduğuna kanıdir.. menfaatleridir. zım geleceği bir şeydir. Fakat bu mülA • dır. Ço~_küçuk Yatta tiltilla içmlye bq. bir tekerlekten ibaretttr ki, iki,.ncl teker-

Gorulüyor kı . mutte~ler İtalyanın Ancak İtalya. bu menfaatleri elde et- hazalan bir sona erdirmf'den i!VVel 0 • lamı.ş, o.unceye kadar içmlftir. Öldtılil 1ek te rayın öbür tarafına l.ltinad ettiril. 
tahrık edicı mahıyettelri şupheli tavırla- mek +çin acaba, mutlak harbe gjrmek za. nun hesaba alması iktıza eden bir nokta zaman hesabladıklarına ı&ıe içtiği t6t6- mektedir. Amele bu bisikletlerden iniş. 
ruıa karfl açık ve her türlu yanlış an • ruretinde olduğuna kant midir?. Her hal- vardır ki, neticede gal b gelecek olan nün miktan dört tonu bulmuftur. lerde .ıatifade etmektedirler. 
taşmala~ı ortadan kaldıracak surette. dav- de. bu kanaati taşımaa bile, onun niha- müttefiklerden büyük :fcydalar elde et- --··--· .. ---· ................ __ ••• ... - ..... - ................................... _ 
nnıyor ar. Fakat bunlarla ve e.nsali ted· yet h rbe girecek IUl'9tte hazırlandığı mese bile zarar da g&-miyecektlr. Halbu. 
birlerle miıtıefıklerın. vazıyeti aydınlat- da d dı ki galib -1ecek bir Alman· ... .a-- ftaıya-nih bekl mey an a r. •- ,. _ 
Duyara~ Akdenızde ayet enen ce. Daima, İtalyanın umn snrecek tehll- ya bQyflk telıllkeler fe)ebiltr. 
1fm hadısea n.n .vukuuna mlni olup ola- keli bir harbe girmekten lçtinab edeceği TI. ~- Brlrilet 
ınıyacakları belli değildir. 

İtalvada son harb hazırlıkları yapıl - c Bahar bayramı n--'esiz geçti ) 4ığı ıiae o'unmaktadır. İtalyan ordusu • --.. __________ ;;... ____ -__ .,, _________ ..,~ 

aun şimal teşkJitı, yeni bir kanun! pro. 
feye göre tadil edilerek kuvvetlepdiril -
ınelttedir. Buna göre İtalyan ordUIWlda 
J91İ bir altıncı ordu ve bir de 18 inci kol
Dl'du kumıayı teşkil eclilmcktıe ve mev • 
aud 51 fırkaya ilaveten üç fırka daha vü. 
aude getirilmektedir. 

Bırkaç aene evvel Avrupanm birinci • 
ieı".ınden olan ve mütehassısların ifadesi
ne gore genledığine hükmolunan. ltaJyan 
bava kuvvetlen de ıslah olunup arttırıl
maktadır. 

İnşa halinde bulunan 35 er bin tonluk 
dört büyük muharebe zırhlısından birin. 
dsi. Vittıorıo Veneto, 30 Nisanda donan -
ma hizmetine girmiştir. Bu muhar~ 
arhlısı. diğer bir eşi olan. Llttorlo ile bir
likte 1934 de tezgAha konmuştu. Bu he -
•bca Littorıonun da yakında ikmal oJu. 
narak donanmaya iltihakı hesablanmak- Dön bahar bQramı idi. ÖlleJe tadar ha- oıctula llbt Adalan. .... Jlll 1mll mulre 
tadır. Mütebaki 35 er bin tonluk 2 büyük TamD lrapalı.,.. aotüt o1mua JbQnclen bay- yerlerim~. 

1 ram net'em aeomıll, ueat ölledelı aonra BQrua mlM.wtae 4tm Tlı1l Maarlf 
muharebe zırhlısının inşasına 1938 de bat baftlla ..,,,.... IMtl'P'ID• bir kwm cemlJ81;t tarafmdMı ~ dalıtWmlbr. 
landıgı için bunların 2 seneden evvel bit-1 haJ.k JMın emnta J9l1eriDıt litmltlerdlr. Bal».T baJramı J1lltlndell din bpe.lı bu
meleri düşünülmez. Mevcud diler d&t 1 ötıeden m ı.n. ctnetlf oJmatta bera- ıunuı btltan reni dalreledl mtııtıeblar bQ 

fakat e~ zırhlı ile aa -i• ICll* ~an llaa l80lll 11llarda ..._. .............. 

OJıugucalarıaıa 
Ce1111blarım 
İzmirde Bayan cK.• eı 
Anlattığın hiklye bana o kadar acı, 

ayni zamanda da o ka4ar &arib ıeldl 
ki, sıhhatine inanmak lltemedim. Bu 
aergüzettin yanhf nakledilm11t ya • 
hud da sükfttle geçilmif hir tarafı ola
caktır, diyorum. Bununla beraber 
mektubu gazetenin ldarehanP.sine iade 
ettim. Oradan da alAltadar makama 
gönderilecektir. Yakında neticesinden 
haber alırsın. 

* Ankarada bay cV.V .• ye: 
- Gençken mi daha maddt di1fOnil. 

Hır, ihtiyarlayınca mı! dıye soruyor
sunuz. bu. daha ziyade karaktere ballı 
bir meseledir, diyecettm. hissinin tut. 
yanı karşısında nfhayet maddeden m\1-
teşekldl bir dQnyada yapnıldılınt dü. 
şllnmfyen genç çoktur, lbtiyarlamıya 
bqlatlılt zaman gençlllinde SU'f macl-

ele peflnde toprak atkı ihmal ettiltnl 
Yanan Y8lh da çok bulunur. Ha,.,.._ 
rı1 tercüa etmeli, diyonunm. tld.uı -
den de hille almayı mll1'8Ceah bulu -
rum. Fakat nihayet bir seçme yapmak 
l&rUJ'etini duyarsam yaptabilmek 
lmkAnına malik olmak prtile birinci 
p.kkı aeçerim. Bütün bayatını IWmL 

den pçinnif bir adamın dünyaya ge. 
lip gelmemeei bence tamamen müıa
vidir. 

* Befiktafta bayan cB. D.a e: 
- Ecnebi kadını ile evli Türle er • 

kekleri, evet gazetelerden bırinde, 

çok taıılnm1f bir imza altında çıkan 
bu yazıyı ben de allka ile okudum, 
saydığınız isımleri de bıliyorum. Dtl· 
şüncenizde sizinle tamamen berabe • 
rlm. Fa.kat gazetede bana verilen s(l. 

tun bu meselenin. hele balılettiğinia 

IBlmlerle birlikte tetkilctne müaid 
detllcftr. Mazur g&ilıılz. 

TEYZB 
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Yasanı Halid. Ziya v,a~.118'11 }-

C D~BÖYAT:J 

Yeni şairlerin eserleri 
Yazan: Halid Fahri Ozansoy 

Kararın 

A 

Ayandan istifam 
tatbiki - Talata va'dimi tuttum - Tasvib ve tebrik - Sabit Beyin tavassutu

Şey~1 Sa'dmin bir kıt'ası - Eefİnci Mehmedin tezkeresi 

Bir kere esasa karar verdikten sonra 
1 sadrazamı bu surete imale etsin. Sadraza- buradan çekilmek hünkarı çok ::nahzun 

azim bir inşirah duydum. fıİ!lldi artık mın bu meseleden bir istifa neticesi çı- edecektir. Vakıa ... 
karann tatbiki ıu.retini düfiinmeliydi. l karmasından da korkuyorum. Benim na. Aşağısı malfun idi, ben cevab verelim: 
Sırtımdan ~üyük bir kaya ~rç~ın.~ atı~- mıma bir vüke1A buhranı bir feda olur. - Hayır, öyle değil, ayandan istifa ede
ca onu takıb edecek harekatı büyuk bır Artık bu dava böylelikle kapansın. Hün- ceğim. İşte istifaname ... Bı.:nu hünkara 
hiffetle ~yapma~ başl~d~.m. Her işten ev-; kara aid olan işi bana bırakın. Bana bu t~kdim ediniz. İcab e~e~e~ yolda idare! 
vel Talata verılen va du hulf etmemek, IOtfu yapar mısınız? Ve bu kararı tasvib lı.c;an ederek kabul ettırınız. Ben hemen 
sadrazamı gücendirmemek lAzımdı. Hün. 

1 
eder misiniz? HAsıl olacak neticevi de ba-ıt şimdi eve gidiyorum, zaten ıztırabdan 

kara aid olan cihet için hep.'iinden evvel 1 na bildirir misiniz ki ben de he~en isti- duracak halde değilim. Siz hünkiira arze
karar vermiştim, o bana kolay gorunu- favı takdim edeyım' ? .. _ derken ben sarayda bulunmuş olmıya. 

D 
Yeni tairlerin, sağdan soldan gözüme 

çarpan f{izel ş1lrlerl hakkındaki konuşmama 
denm ediyorum. 

önee, ıene Rıfat Ilgaz üstünde bir lA.hzo. 
durmak ı.terim. Geçen yazımda bu genç şa
irin Aramak mecmuasında çıkan blr man
zumesini tlr:tlbaa etmiştim. İşte .90n şiirlerin
den iki.si daha: 

Tek başıma 
Biıtün masalardan uzak 
Ve ııalonlann dı.şında, tek bafımayun ... 
A.dunlanın dudaklarımın emrinde ... 

Tanır ayak ııesiınJ bekçHer 
Ve köpekler ıslığımı ... 
Sevnıem bir ağızdan şarkı !llÖyJemeyi, 
Hoştur yol boyunra mırıldanış! ... 

•YÜcelo mecmuasından 

Ziyafet 
Dudal(:arımın belki son davetindeyim 
\.·e tatmadıtım çeşnlleri'h sofrasında ... 
Çocuklar kapımda bekliyor ... 

l\levsimln asmalara verdilini 
yordu. Pek iyi anlaşılıyordu kı HHuf yü- Havri Bey düşündü ve kararımı sade yım. Dudaklarıma getirmiyor kadehler ... 
zünden kahır şeklini almış olan bu mü- svib d "'J be b Pek sarih bir memnuniyetle Sabit Çok s"--z evım· de misanruıı.ım, ta e5ı , ni te rik etti. O gün büs- umu:: • 

Bey: - Tebrik ederim. Pek güzel bir ka- Arabam dı..şarda bekliyor zebzeb işten kurtulmak için onda da bir bütün intizar içinde ~eçti. Bu müddet 
rar almışsınız. HünkAr sizin bu fedaka- \ ·e çocuklar yıfın yığın eşikte ... ihtiyac vardı. Diğerleri için doğrudan zarfıncfa ben epeyce uzun ül;ın i~tifana- uVa.rlıkıı tan 
rane kararınızdan pek ziyarle memnun doğruya harekete geçmek cesa!'etini bu- meyi tebyiz ettim ve gelecek haberi bek. k k h Bu lk'ı ,.1·ır ara.sında.kı' bariz farkı bilnıem 

t olaca ve sizi bir at da a takdir edecek. y lamadım. Birisini tav.'rit etmeliydi. lk leoim. Haber ancak aksam iizcri .~eldi. ki hissetmemek kabil mi? Blrlncisi, her tür-
tir; dedi. b 

hatırıma Hayri Bey geldi. Onun ahlakı- Talat bu karan pek mm·afık bulmuc;. Mukabele ettim: _ Ben çok mtltevek- ıü orijinaliteden uzak bir ifade ile gayet a-
nın salabetine. muhakemPllinin resaneti- sadrazama an,atmış. VakıA. O'ıdan tasvib ı;lt bir hadisenin izahı. .. Şair, yolda mırıl 

kil ve inayeti rabbaniyeye çok mu'tekid mırıl mırıldanarak yürümesini seviyormuş! .. 
ne birçok ahvalde şahid olmuştum. Az cevabı alamamıss.a da herhaMe bir isti- b~r adamım. Buna ıs· tı'fanamemde de 

1
·::a-

1 ~ İyi amma, değer mi bunu yazmağa? .. cZlya-
söyler, daiına uzun düşünür, harekete nm vamlmıs olmu~. O halde hcmPn hün- ret ettim. fet. e gelince .. o! bakın, itiraf ederim ki, bu, 
geçmek için acele etmez, fakat faaliyete knrı ikna etmeli imiş... Sonra biraz durarak ilave ettim:_ Ba. bizim ~lir mevzularımız içinde henüz oldukça 
başlayınca ağır yürüyor zannedilmesine Bövle zamanlarda e.'!'Vabcıb~sı Sabit kınız. size rocukluğumdan hatırımda ka- yenidir. Maamafih bana, Goethe'nin bir ba-

~ k k k ·aa· k • ~ ladını hatırlatmadı diyemem. Ancak, ne de ragmen ço iş çı anr pe cı ı, pe va- Bev imdachmıza vetişirdi. O pek hüsnü lan S. eYh Sadinin bir kıt'asım cıku'-·avım. 
- J J olsa, hayata sığamıyan ve yeni bir hayata 

kur bir zat idi. Onunla pek anlaşmış, pek 1 ahlak !'ahibi. herkese müfid olmak isti. atılmak istıyen bı'r ruhun tercnnüınüdiır. 
Ey kerimi ki ez hızane'i pr.yb 

sevişmiştik. Onu tahattür edince art1k ven. tahsil pörmüş, sarav havatmda ze- Gebr-ii.-tersa vazife hor dari in.c;ana, blr gurbet. akşamında meçhl'll bir 
tereddüde mahal yoktu, yaln12 o zaman kac;ı kec;kinlı>!';JllİŞ b'r zat idi ı.:: b~tün et- Dostanrli küca küni m.ahriim talihe yol almağa hazırlanan yolcuları hü-
pek mahdud ve ıtncak bazı dı>vaire mün. 1 rafa kendisini sevdirmisti. Hünkar veli. zünle dü.şlindürüyor. Bu düşündürüş, öyle 

Tii. ki bıi di4menan nazar dari sanıyorum ki, modern şiirin en güzel hassa-
hasır olan telefon şebekesinden istifade alıdlik zamanında. ~altanata geçincP ona larından biridir ve öyle olmalıdır. Nasıl ki 

D'kkatle dinledi. - Rica ederim, dedi; ederek kendisini ele geçirrnrk lıizımdı., rrı:ıhevn bı-c:kltabetini va'detm:~ iken cii- bu şiiri okuduktan sonra, insan gayri lhtl-
. bunu bana yazını74 Hünkara göstereyim. Nihavet epeyce uzun bir müddet uğraş- 1usunu mütPakıh sarava hükumet tara- yari mırıldanıyor: 

Yazdım. verdim. d fi ı·x.· tıktan sonra bu müvesscr olol'. 1\'fülf.ıkat fından hir b~c:kat:b ı:reli~ine rr.ünkesir ol. Çok sürmez evim e misa r •c.ım, 
·sı a· D h l ı...- · d. ı· Ertesi gün sabahleyin, C'\'de. 1Tevfik Arabam dıııarda bekliyor ... :LJ P ım. er a c Ut.:n şım ı seraya ge ı- mac;ı ve ı!c1ene kar1:1 bir kin duvması 

Bevin ~eldii!ini haber yerdiler. Elinde 

1 

Buglinkü dünya harbinin acıklı hadiseleri rim!~ dedi. . I pek be~ert iken. hatta iki üç defa kendi- . k'- w d d B b de genç şairlerimize çok samimi duygular 
K k t d k T ... k pembe bır agı var ı. unu ana uzattı. 1 i V 1 kıt k' n· ld ... cld arşı arşıya o ur u . a.·mınen a. s'ni kıracak sevler vaptıeıma da vakıf ol- " A • • • vermekted r. şte arı a ı am ... a 

•. 1 t ı,. tt' O . hunkann Tevf1k Beve hıtab<'n kcndı Selekler•ı·n aGallb sayılır bu yolda mnğlubı rarımı şoy e e •s e ım: - gece sız makla ~rabPr hicbir zaman b:ma bir in. 
d h d E .. Ah d R b hattile ve lmzasile bir tezkeresi: sernamell uzun şiirinden bir kıt'a: (' 3Zlr ınız, ,rtCSİ gun me li':a a- f' 1 •• r t d'X.• • f k t d• 'K f 'h 

. . . " d' B ıa l!O • er ı.,mı ar e me ım. m<tama ı cSerkatib heyin hancsin~ gidip şu VP.Ç- \'ilpuri kale!l>inden inen bir sancak ıibi -
na bulunan tesvıye suretını soyle ı. u- b .1 b! k d h rl . 

1 
- d kalbi k k 

. . u vesı e onu r ere a . a enemıs o - hi1e ifadei meram olunmaı:ı, Ye sadra- Rüzgar kana çırpıyor.. m opaca 
nu ben ızzetınefse muvafık bıılmuvorum, ı k . . b. d k .. l a· k a··l . . •t . M' . ı;lbl: 

~ mı ıç n ır en ararımı sov eme ım. zam pa ava en u erının gı mesı - ırı-
ve avana karşı Ayan tarihi~d~ bir nci de. Dedim ki: - Sabit Bev! Sizden bır mua- mumaileyh kendüsüne aid olan ahvale Bu anda ran evime &"irlyor bıc:ak &'ibi, 
fa olarak vukua gelecek hır feragatle o- t ı...-kl' B v. ~ Finlandiyalı, aııil ve ımıkadde.<ı derdiniz! 

d . t'f k . t 'kb 1 vene ut· ıyorum. enım ~ ayan mese. kP.sbi vukuf edeceği mfü~tağn!i anilbeyan- .Yücel• in son iki nüshasında Sallhattin 
:a. a~. ıs ı ay~ tr:r ve~ıydoru~. ~tı : 1 lesini biitün tafsllfıtile bi1i~or.sunuz. Zatı dır. Eltafı ilahiye vasidir. Teeı:sür na- B. Knrd ımzaslle intişar eden iki şiir ara-
ıçın ır emnıye uccetı emeı< o an - ı h k " "'d" . b ~cadır. Hanıma kerirnPsin" ~e1Am Pde. sında da Rltat Ilgaz'ın şiirlerindeki farkı bu-yanlıktan . ist fa ederek türlü tehlike ih-ı şa ane. pe uzu u .. b. un. dan vesıle u. la-

1 k s d p belk t f k d d rim. Be'-'anı hale müsaraat olundu :. lablllriz. Doğrusu anlamıyorum, ayni şair er 
t . 1, . 1 be b k't ra • aı aşa ı ıs ı ava a ar gı e- J n'"'ıl oluyor da bazan o kadar iyi, bazan bu ıma erme maruz o an ma yn aş ı a- . .. .. • . .. Ş .... 
betini muhafaza etmek belki blr ·cinnet- cek. yemden. bu muşkul zamanda bır vu_ ~29 cvval 24 kadar bıuılt yazabiliyorlar! Mesell önce Sa. 

kela buhranı daha zuhur edecPk. Hele Me1ımecl Reşad ıahattin B. Kurd'un şu şiirindeki ince gö-tir, fakat ben bunu pek güzel buluvorum. 
Hususile hünk~r başkatibe bir ty;lik yap. ben, hasta oldum, hergiin sancılarla kıv
mış olmak için onu ayana ~eçirmiş ikeo ranıyorum. Artık bu işe bir nihayet ver
kendi hizmetini terkedip te öte tarafa mek. iki vazifeden birinden çekilmek lft
geçmek o derece büyük bir küfran olur zımdır. 
ki ben bunu yapamam. O gece ':eda e-I O dinledi: :-- .!'ek .doğru düşünü~orsu
derken Talata va'dettim. ona haber ver. nuz ve pek ıyı soyleşıyorsunuz! dedı. [Sa
meden bir harPkette bulunmıyacağım. ray men~ubları konuşuyorsunuz yerine 
İste> bu vn'de tebciyet nderPk sizin ta\·as- söylesiyorsunuz derlerdi] . 
~utunuza müracaat ediyorum. Bu kararı- Sonra, pek samimi. ve ayandan çeki
mı kendisine bildirerek muvı-ı.fakatini a. lece~ime ihtimal vermivPrek ilAve etti: 
lır mısınız? Bir de oncbn rica ederim, I _ Siz P,adişaha, saraya pek lazımsınız, 
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Tevfik Bey beni tebrik ve tesliye e
derek kAğıdı bana bıra~tı. Onu bir yadi
gar olarak muhafaza ediy'>rum. 

Mutad hilafına olarak ayanın bunu ta
kib eden Pk celsesinde uzıJn istifaname 
okundu. Hevet bunu sükôt ve hayretle 
dinlemiş. İstifaname ayan zabıtnamele
rinde aynen münderiçtir. 

HerhaldP iş bitmic: oldu, ancak kara
ciğer buhranı bitmedi. 

Halid Ziya TJşaklıgil 

nül se.ıdne dikkat edin: 

Teselli 
Bize teselli bile az; 
Bütün üzüntü saçlarımızda.. 

Bütün leyleklerin döndükleri yaz 
Bütiin hararet avu<;lanmızda ... 

• Bütün mehtab ve bütün yol, 
Biitün havuz ve y•'dular, 
Ah çocuğum bırakma ellerimi, 
Bütün muhabbet avu~lanmmla. 
Şlmdf gelin, bir de, gene aynı genç 

AŞKA İNANMAYAN 

şaitin 

Hakikaten baron, alimler kendırin~ 

knrarlannı b 'ldirdikleri zaman, bütün 
Pariste prens debdebesi ile meşhur Mon. 
tnigne avrnüsündc:kı konağın mükC'IJnf 
salnnlannda Parıs sosvptesinin bütün 
giizide1erini toplıvan büyük bir zivafet 
vermeği düşünm'üstü. 

Rasvekilin. Fransız ve ccncci al•mlc
r·nin, şahsi dostlannın. mühPndis Ber. 
nar'ın a~tronoton. hasılı c;ofrada c'dd~n 

ADAM TERCCJME EDEN: 2 
HALiT ı:AHQ't OZANSOY 11 

Yazan: Jorj Delakl 

şu şiirini okuyun, derhal aradaki farkı, bir. 
birini tutmazlığı, sankı başka ba'}kn şairleı 
taralından yazılmış hissi verişini anlaraımzı 

Uzaktaki 
Bumu boşalmış deni.2ln ... 
Gemilerim, remilerim nerdesiniz? 
Uzak memleketlerde tahammül, 
Gözü boşalnuş denizin ... 

Uzak memleketlerdeki &'it, 
Yarin unuttuğu mendil, 
Elleri yüzünde allıyor, 
Gemilerim, gemilerim nerdeslnh? 
Hep.<Sinden vazgeçtim, şllrin bütün çocuk-

ça duygusundan ve lla.deslndenl.. Fakat ah, 
şu her derde llft.ç glbi ller derde sembol olan 
.gemb kelimesi yok mu insanı artık okur. 
ken sinirlendiriyor. Son .şiirlerde bu a-gemJ. 
nln» veya çoğalınca ugemilerinı> girmedlll 
his ve hayal kt>.,esı kalmadı. Bunları biraz 
limanlarda dinlendirseler hiç fena olmıya
cak I Yalnız, bu gemili şUrlerden edebl~·at 

enginlmlze en son aQllanlardan biri var ~ 
bir kelimede bir neli.sel Cahid Sıtkı Tara~ 
cı'nın 162 nwnaralı Varlık'taki blrblrlnd&n 
güzel beş şiirinden birisidir bu: 

İmkansız dostluk 
Değil kardeşim, dal yeşt. detll, cök nıa.vl 

detn. 
Bilııen! ben hangi alemdeyim, sen hanıf 

llemde! [•] 
Aklından geçer mi dersin aklımdan geçen 

şeylerf 

Sanmam! rüigar ve yıldız payımız müsan 
def Uf 

Sen kendi gecende gidersin, ben kendi ge
cemdeı 

Vaıgeç ~deşim, ayndu- bindlfiml7 ge
miler. 

Cahid Sıtkı Taran<.>1 
Bu beş manzumenin içinde cSulh bir ha

tıra oldu• ve cSıla• sermaneslni t~ıyanlar 
da çok güzeli Hele şu beyitte sanki nsrm 
mersiyesini okuyor gibiyiz: 

Alla gözüm affa, haritamız kan içinde: 
Kabilin akıttığı kanmLş, durdunıl:ı.maz

mUJI 
Cahld Sıtkı Tarancı tarafından, bu şiirin 

de diğerleri gibi Pari.cıte yazılıp oradan gön. 
derildiğlni düşünürsek, yukarıdaki beytin 
hüznünü daha kuvvetle duyarız. 

* "* Yeni şairlerin birç.ok .şllrlerlnde çocukluk 
ve mahalle hayatı lnt.ıbalan okuyoruz. Bun. 
tarın başlıca unsurları, uçurtma, tahtadan 
at, anne dizi, korkulu masal veya kınalı 

saçlı bacılarla göğsü çürekötü, yahud mlK 
kokan dadılar ve büyük annelerdir. Mao.ma
flh vaktile Ahmed Rasim!n Şehir Mektub. 
ıarında okuyup ta bir daha unutamadığımız 
eski ramazan yahud bayram günleri ve at.. 
şa.m.ları levhaları da, yeniden, serbest ve
zinli ve kafiyeli şiirler de moda oldu. Ayni 
zamanda, çocukluğa aid kır ve bahar hatı
raları da yeni şiirin elemanlarından. İşte en 
tipiklerlnden bir tanesi: 

Öğle iisfü 
Yalın ayak 
Ve başıbozuk çoluklarla, 
Gözlerimde ııalkım salkım aydınlık 

Otlar ve Güneşi oklfl\yarak 
Dün, öfle üstü, 
Taa! ! eskiden, onamın 
Kula~ımı çimdlW eyüp eve götürürken 
düşürdüğüm 

(D~varnı 9 uncu sayfada) 

[•] Herhalde cısen hangi Olemdesln. de. 
mek doğru olurdu. Fakat buradaki ses o ka
dar içli ki, bu şive yahud gramer hatasını 
bile hoş görüyonız. 

nin yapamıyacağı iş., umulmadığı kadar 
do güzeldir. 

Baron: 

- Ya, öyle değil mi, Filns? 
Dedi. Sonra, hafif, vadli bir tebes

sümle: 

- Hem hepsi bu kadar değil, diye il~. 
ve etti. Bundan daha iyisini de görecek
siniz. 

Saf feylesof, hayret ve tfıkdirle boğul-

muş gözlerini açtı, bu esnarla Petrof. onu, 

omuzundan tutarak, teklifsizlikle knla. 
balığın ar~ına götürüyordu. 

~ilvük d.ebdebefi bi!' to~larıtı vücude ge. Jnr aralarında mahremanc şöyle konu~u- 1 şerefin kendisi ra}ihalamış sanılıyordu. j ~~in.atın mesafesi. arasına. l~k ~ıçr~yışı 
tıren ellıye yakın davet ın•n hazır bulun-ı yorlardı: Mühendis Bernar'ın etrafını da az a-ı ıçın ıza1e edilmemış esrarı ıçıne şımdıden 
dui!u akşam yemeqinden sonra. Pariı:in - Bütün bunl&rı küçük madam baro_ chm sarmış değildi. Tecrübenin rnııvaf_ çekilmiş olan o küçük hacimdeki devin, 
bütün san'nt. sivasPt. maliy". ~ı:ınayi ve nun hatırası için yaptığını söylüyorlar. fakiyeti şerefine içilmedeydi; bu kadar o demirden hayaletin yanında, her ikisi, 

h . · .J k .J J ' b Davetlilerine mülaki olmadan t>vvel kibar havatı mu tınu~ ne auar s:ıvı 1 1 - Sahi mi? oldukça zanf hareket doğ- cüretkarane bir nazariveye k~rsı takdir- mühendis ve icracı, Fikir ve Fiil, aş ve ' 
şo"brPtleri varı:a 'lep~inP ~aRt 1 l d~n iti. 

1 
rusu. 'ı~ haykırışılıyor ve b;ı hayranlık esna- kol, bu gece, yalnız başlarına, bir harb kendisi, hususi odasına bir şey alm::ığa 

bareıı bir kabul re..;mi vap;'clı. - O~ k~ndisi her zaman harıkulade sında, bu derece vılma1J:kla kendisini ö-lnöbetçisi gibi, korkunç bir bekçilik ede- gitmek için küçük bir devir yaptı. 
Hiçbir vakit Mavi Sakal bu derı>ce sa· bir tipti. 1

1iim tehlikesine atacak olan cesur pilota ceklerdi. Kapıyı açık ve odada Jak'ı, içinden 

havet ~östPrmem'<>ti. Bu feerik .. ak~amın _ Diyor,ar ki, kız için yaphrdığı tür_ da tebrikte bulunma~ı unutmuyorlarch. Bu iki adam gidince, hükumet erkanı şiddetli bir mücadelenin pençesinde imiş 
~=~:~~:.~1:d~~:ku~i~~:~:~~:~:;:1~~~ be muhteşem bir şeymış. O. bütün bu ıhtiramlardan son derece da çekildiler; bilhassa, ertesi sabah saat gibi başını elleri arasına almış oturur g(). 

- Hakikaten insan:ı., uğurunda ölmek sıkılmış bir halde id• ve Bernar, istira_ 10 u 35 geçe o fen adamının heyecan ve- rünce şaşırdı. 
lara, hakikaten Arab ma~aııarilP Hind k d' ğ · ba k ' li 

arzusu verecek kadar. hat etmesi için kendisini erkenden alıp rici elektri ü mesıne sma mes u - _ Hey! Jak, dostum, ne var, ne olu· efı:aTIPlerinnPki "" parlak merasimli ŞPn- · i ü l · ım b ı h 
- Gidip şunu göriirüz!... götürdü. Ve artık. bir kere daha son bir yetın st erme a ış u unan meş ur yor? Kendinizde fenalık mı hissediyor. 

liklPri hatırlatıvordtı. k '-1 1 d itt'l 
Halk salonlarda dolaşıyoı., dnru'-'Gr. Ustad tetkikinden g"çirmek \'C bütün te. yü sek cı im er e g ı er. sunuz? RP ... ~ı>ı:; bn kadar saham> bir kabu1ün J 'kt 

dehlizler arasında sıralanmış dört büfe- ferrüata yeniden lıir nazar fırlatmak için Hükumet reisini teşyi ettı en sonra, 1 Delikanlı bir sıçrayışta kalktı. Haki-harikttl~de ir.tizamından dolayı haz için- p f 'L..' 1•h f 1 f ·1 ı 
den en ha'-•ret verici lezi7. yemekleri ta- eserin yanında tekrar bulunmakta geci. ı etro . vır a za ey eso u ı e ya nız 1 katen yu" zü karmakarıc:ıktı. 

de idi. J 1 :.' 
Hükt'.imet ı:;pfi o"a: dıyorlardı. kiyordu. ! kaldı. . . . - İnanın bana. Petrof, bu şeytan tec• 
- Azizim PPt-rof. divordu. biz bu ak- Hafif musikiler, uğultulu hazırunu sa- Vakıa inşaat sahası döllüp dulaşnn atlı, ' --:, ~y! söyl,eyın bakalım, dostum, ne 1 rübesintlen vazgeçmeli. Sahiden bu. Al. 

Şam Avni ıanıanda hP'TI Harunürresidin, rıyordu. Her salonda, Fransız biçiminde muhafızlarla şiddetlı surette muhafaza oersınız buna. . k B b:. d •lTk 
Cdl'ldı'ğı'nden, son dakt.kadı:ı herhangi bir - Şunu dü~ünüyorum ki, üstadım, siz 

1 
lahın gayretıne do u. nur. u .ı e 1 1 • hem Karunun. hPm Mr>semı'nm, lıem d~ ı giyinmiş bir ~k. madamlara muhteşem "' h d b b u a 

1 SabotaJ.dan korkusu yoktu. bizim hepimizden fazla bir muhayyileye I ya u ona enzcr .. ır gurur. em son.r • Atinalı T'mon'un zivaff>tindl? bnlunuyo. bir menek~e demPti takdim ediyor ve d t k ? 

1 
muzaC!er san'at ve fen hamisinin etra- Ancak o kAbuslu demirler ve barut- m.aliksiniz ve hani isminizi meşhur et. ne faydası var unyayı er etmenın 

nı~e sedef omuzlu dilber J:ihar bavan- fında teneffüs olunan havayı bile sanki lar, karanlıklar ve azablar mahzeninde, mek için bulmuş old'uğunuı chiç klmse- I (Arkası var J 



SON POSTA Sayfa 7 

&aı-tan:an Karikatftrleri 

Müttefiklerin müdahalesi karşısında Almanyanın Norveç& indirdiDi ve 
lsveçe indirmesi beklenen darhelerin mukadder net:caleri 

- Y ..ı Hlllıtle fÖllildii vannq, 
ela•ıaub« .,....,,_.,_ ... 

Kasablar et.len ince ~ dlıdlara .ııaracatlar - Gazetelerden -

- Neden Wecli7Mİn lahit elfiiİ Jıaiullardan lıallanmıyoraın? 
- YaıL ,__,, Wclen anla • 

ını)'Ol'l.i. 
- Aınan 6ayun o Jıaiullan ben 6alaam lraea61dı mı ederim, derhal 

... ,. gdrarhrun. 

~- ~ 

Elektrik fahribamclaki lnza 
l laliyar - EWdriJıl.,. .antla Jlye tlİltelnall.,. 
~I 

Genr - •• '• .wıtrilıler ..... ~ • ....,. 
.aq.... 

a oq 

• 

Yapan: Orhan Ural 

ltalyanın vaziyeti 
:._ Yiheifen almcmna 6aAmcı, lıerwliaini polaalıya acdmd idiyor ! 

Taribl eaerlerin etntı ac;ılQor - OUe - Be1ecllJe Tabim .. ll"OIUDU llletecet a • 
telerden - dam baluntJOl'lllUf. - OUeteıerden -

- Bir .ösle nttıhalleniai yalııı • - Coi _.., 6ir ia.. ,_..., 
run. 7Mİ 6ir .,,,,_ ~yiyor •• '"""' 6ir 

- N•7fl'INJIW llalea7UJ11 ,.,.,. lali6i 70lı. 
- T-oriltl 6ir 6ina _,.';~Mı- - Vak Gllla .. tıplu TaA.iın p. 

Wiyeye ltaber Hririın. ııinoea ~6il •• 

Şimal clc:niziacle 
- Nifln tlolım70ftlS1 • 
- ,,.. ... olıut"'1: clolfıtacalı ~ ıni hUı7 

• 



8 Sa;rfa 

N orveçte mnbteli( noktalarda 
şiddet i çarpışmalar oluyor 

(Ba$tarah J inci uyfacla) 

harriri. Alınan ordusunun Norvcçte mu-

olan milyonlarca kurşun ve Fiıılandiya 
tarafından satın alınmış olan takriben 
4-00 kamyon vardır. 

SDJN POSTA 

Ecnebi bar artistlerinin 
birçoğu dün istanbuldan 

ayrıldllar 

j Son Posta j SPOR 
Mısıra gidecek Fener • G. Saray 

muhtelifi kuvvetli bir kadroya maliktir zafferane ilerlediği hakkındaki Alman 
nazariyesine istinad edilmemesi lazım 
geldiğini bildirmekte ve sözlerine §Öyle 
devam etmektedir: 

Bundan başka Norveç crdıısuna gön • 
derilmiş olan Amerikan tayyareleı min de 
Almanların eline düşmüş oldu~ şayiası 
deveran etmektedir. 

(Baştarafı l inci a;ayfada) 

~kıarı &apan.mak tehlikesi geçıriyor. Kü 
çu~ :san'atlar kanunu. bu ;şi Türk artist -
ler~e -Oırakıyor. Ancak bu giden 162 nin 
yerme konacak 62 tane artist bulmağa 
i~u~_yokmuş, vakıa cSaçlarıma ak düş- Atletlerimizden sonra futbolcularımızdan da muvaffa· 
tü. yu yarım metre uza,ğındakine işitti- k" •· l • • • } b k)" b"l' • 

:Nazi kıt'.alannın Störn i'e Dambası 
i§gal ettikleri ve Oslo ile Trondheim a -
rasında irtibat temin ettikleri hakkında. 
ki Alman haberi pek muhtemel o.t.rak şu 
manayı ifade .etmektedir ki Alman kıt'a
lanna mensub küçük müfrezeler bu mın
takalara .girmişler. Alman kıt'~lannın 

binb f" y.oksuz1uk içinde bit.kin vnziyett~ 
bulunan kumandanlan Störn ve Domba
sa 'armıŞlar ve buralardan. k.ıt'alarımn 

reoek kadar kıvıran, cSeS san'atkAnyım.. ıyehı oyun ar ve ıyı netıce er e ıye 1 ırız 
diye ortaya çıkıy.or anıma, lher müesaese · 
yalnız sesi güzel aramadığı gibi, yalnız Feneroahçe - G. Saray muhtelitin1n Mısıra J memleketleri içln iY1 mtıb& bırab.rak ve 

Londra 1 (Hava nezareti tebliği) sazla da eğlenmeği kafi bulanlar çok de- gidecek kadrosu hart& içinde tesbit edllmlş. güzel neticeler alarak dönmelerini temenni 

İngilizlerin hava taanu1ları 

Dün, Norveç ~ Danimarka hava üs • ğil. Kabahat kimdedir, bunu bilmem· ıbiz tir. Futbolcularımız yarın şehrimizden ay - ederiz. 
terinde, düşman tayyarelerinin büyük te. de artist yetişmiyormuş. !ki gün iç'inde nlaca..klar ve ayın 18 ıi.nde avdet edecekler • T. özereng1a 
cemmüler yaptıkları görüldüğünden, İn- d~ yetişth:mek mümkün olamıyacağma dir. Gidecek oyımeular şunla.rdır: .. Yüksek . 1· h . . 

gore, cl2. ~. h. atın sayılır müessese kapı -ı Fenerbahç.eden: Cihad, ~. Omer, K. IS ışare eyetmın giliz hava ordusu tayyarelerindcn mürek- ı k 1 d 
arına ı ı _ ı .vurmak, yahud mesleğin ro- F.lkreL; Melıh; Nacı; Basri. lop'antıları 

keb kuvvetli filolar. dün gece, Stavanger, tasını değiştırmek mecburivetinde .. bep., o. Saraydan: Osman, Faruk, Adnan, Mu- • 
Fornebu ve Aalborg tayyare karargah • ~n~ bir derin dii,.c;üncedir n1.inış ... Bir :ikı- sa, Enver, Salim; Gündüz; Budurl. Beden Terbi~ U'muml Mudilrlüğünün 
larına karşı geni.J mikyasta taarruzıı. geç. sını d laştmı . .Beyoğlunda adeta matem Salahattine izin almama:ması, ve M. Re - "ft!rm4 oldu~ bir karara göre bundan sonra 
miş1erdir. var .. . Mevcud olmadığı iddia ~dilen ge- şadla., Fikretin .sa.kat olm..aları yüzünden muh yüksek :istişare heyet.ı !her ay bir t.oplantı ya.. 

Tavvareıerimiz, hava dafi bataryası _ ce ~~ayatınm !stanbulda bü9bütün söne _ 1tellt maalesef bu :iyi clemanlanndan mah - paca.k ve memleket spor iŞlerinin gidlşlnl 
.J.) cegı., bu sebebden de bu kabil n~üesscse.. rum kaqruştır. Buna rağmen çağırılan o - kontrol edecektir. 

bed rine '\"ardiklanna dair mübalağalı 
ha er yo1l .,.., rdır. Bu. Oslo ile 

cim arası da Alman cıskcr1e"ini:ı 

\'e rr lzemes!n'..n durmatlan ı?P.1 ip gittiği 

ve Tr e·m·n vaziyetinin sağl:ımla~ -
t ğı cm.ek ae:nd·r. 

ın n ve avcı tayyarelerinin eorodem mu- ıerde çalışan ,garson, müzisyen ve saire- yuncuıarda. tam bır ısabet gösteril.İniş oıcıu- D f _ 4 

kavemet·ne maruz kalmakla beraber, ya· dc>n - ai e1erıle hesab edilirse - 2000 kişi. ğundan MlSlrda oldukça kuvvetli bir kadro afÜŞŞ3 akanm Spor hareketlerJ 
pılan taarruzlar muvaffakiyetle netice • ni.~ ~üşkül vaziyete düşec~_ği söylenivor. ile ı0ynamak imkanı mcvcuddur. 'Kahire ve Darüşşafalta. ile Ha d 

Yoll "rch ' ab·o;lıı:ıt 

lenmiştir. Butün barların kapısındaki artist resim- Is1rnnderiyede yapılacak maçlarda. isabetli spor ha k tı ri dün ~ arpaşa a.rasındaldı 
llk raporlar, tayyare karar,gab larının ve leri, nfiş,er ~ı'karı1mış, bepsi kiralık eve bır kadro kurulur ve takunımız dıı. lyl bir o- Ha d re e e l" esı t k ozda ya_!lılmLŞ'tır. 

dönmüşler. yun çıkarırsa muvaffakiyet 1ht.iıruılleri çok- Y _arpaşa ıs a mu, Darü§şa.fakayı 
orada bulunan tavvarelerin , mühim ha- y b 1_,_ . . 3-2 mağlub etmişse de Darüşşafııka.run baş.. 

MC'rkezi Norveçteki Alman münaka15 arı ar, yan Wl.anta varyeteli ıbrr-e~- tur. k bl t kını B«ı kozla 
sarata uğradıklarını bildirmektedir .• Düs lence ye.ri.nin s_ahfüi "Öv le d __ erd. •·anıyor.· Uzun zamandır iıarlcle temas yanmıya.n zaanmrı tıra. ı, Y yaptlğı maçı 3-1 ka-h atlan. bircok nnktalarda ciddi hasara o: ·' .......... ş 
man avcı tayyareleri de ha.~a'tn düçar c - Bızı.m 1çm bu pek muthıs bır darbe Mısırlıların şimdiki tutbo1 loymeUeri 'hak -

uğr" ıştır. Yollar ve köprüler. Uığımlar Id K • t tb'k ·• 1 . . . a 01 muşlardır. Bunların en az üç tanesi - o u. aran anı a ı ettııt eri ıçin va- kında fazla malfunata sahih değiliz. Maa. -
tar.af ndan .aWmış ve hırhırı ardına y - . d"" .. ··1d-ğü t bı"t edılmistir 'ravva- z·, eti idare t>.ıiemedik. Yapılmış kuntu - mafıh 1utıbo1un mucidi İngll1Zlerln askerlik Siirdde bir şeker muhlekiri 

"b b b"l r1·· ·ı nın usuru u es ., . w w ti - d "lın" i pılan bu tahr ı>t se e e uc:manın l er-
1 

. . d d" . b h ekAt esnasınd:ı ra arımız, gon erı ış par:ı anmız var - ve diğer sebeblerle Mısırda fazla mıkta.rda. 
leyişi pek ~iyade yavaşlatılmıştır. Al - . re erımız en ye ısı u a:r 

8 dı, bütün bunlur yandı. Üstelik hiç bir iş mevcud olmamn 'Ve M~trlıların onlarla .sık mahkQm Oldu 
manlar, birc;ok bakımdan orıreçte müt.. kaybolmuştur. . h k t yapamamak v.aziyet:ne düştük. Bizde Rİ- sık temas imkanını balmalıın Mısır futbo - Siird (H i Ş k 

- Londra ı (AA> - Ingnlz ava uvve - denlenn verine konacak artist maalesef liınun, eskisi kadar olmasa bile, gene kuv _ usus ) - e ere hükfunetiml· 
tefikler ~:~far sr"lnntilara duça_r olmu~lar- !erinin s t va~er tayyar~ m.E"Vda.nma yap - y.oktur. Hepsini top1 asanız 3(} tane çık - veuı :vaziyette bulunduğuna delalet eder. zin on kuruş :zammetmiş olması havadi • 
dır ve hala zaVlf ve vara1anabılir vazıyet- tığı son hücum e.sruısrnda, on iki <ıüş:man ~az. 40-50 tane ıkonsumotrist bulunabilir Ftitbolcularunızın, .saha yabancılığına :rağ sini radyodan öğrenen bazı açıkgözlerin 
te bulundukları mubakkaktır. tayyaresi tahrib e<'ll nl tr .S avnn er cıva - k. bunlar da .mı~ra yapmasını bilm~z - .men, futbolden hakikat.en anla.yan seyirci _ de şehrimizde derhal harPkete geçere'k 

Basvekil (',,.,,,bPrlavn. Non·ecte'k' ,-a- r.ndakl deniı tayyaresi üssü -ve OS!o dva - ler .. Vazıfelen -~alu~dur. }.Ialbuki n_ılış • ler önünde ve gayretli bir oyunla renklenni ihtikar yoluna sapbklan görülmüştür. 
ziuet hakkında yarın beyanatta bU'!una _ rındnkl Fornebu üssü de mt\teadUid defa. terı daıma deg~klık. :'> enı :şeyJer ıster.1 müdafaa edece.klerinl ve bu dosUuk temasın- . • . b.l ği . ~ 1 ·.,.r bombalanmlştır. Mevcud artistleri barlara taksim etmeğe dan muvaffakiyetle çıkacaklarını Ilmld et _ Bu muhtekirlerden hır tanes1 geçenlerde 

1 
ece nı soy emı,,. ır. Alınan ı gal ndenberl be'!:! el dda -0lar:ık kalksanız bir bara b"r tane diişmez. biraz mekteylz. Milli küme maçlannın en hara _ yakalanmış ve meşhud suçlar hakimliği-

1n:ııız teblilf dün gece Aal'berg Dantmurka b"va ıüssıı de müsnad~.edilmiş ols~y~ı~ isl~1~1 a.ksatma - retli devresl.nde yola çıkan fubbolcula.r.nıız ne teslim edı1.miştir. 
Londra 1 CA.AJ _ Harolye nezareti teb _ İn.glliz tayyareleri tarafından bombardıman dan ·er~ kızlar yetıştinleb·. ırdı. Bu ar- ıarnamile anform vaziyettedirler Muhte _ 

8
,,,.1 ekiz lir tı1 ll 

edllmışttr. tistlerin memleket -dışına para çıkardık - litin .iki klüpten J>eç.!lınesı ve a~aşabllecek ""rnnun .on s aya .sa ~ . • 
llğ~~utteflk kııvveUertn Narvlk~ işgal ettlk- Royterln ;salahiyettar memb lardan .aldığı lan mevzuubahs oluyo:. İs"tin .. ~~ i.~an • oyunculardan terekküb etmesi de muvaffo. - zı:" ~clen şeker sandı~mm beheı:nı 7ır
leri mınta.kal r F-· 'lemlştlr. Hrı.rekAt, müt- haberlere grire, Stavanger. 'Son 'Otl lkl .saat may1!1· :Aldıkları. ne kı. ne gotursunler. ki.yete imli olabilecektir. Ka.naatimlze göre mı lır~~a :sattı~ m_ahkemece sabıt gorıl
tefikler için .m~nuniyetJ muclb bir şekilde zarl'uıda lk:ısa fıı.süalnrla b1r sed ıhücumlan Hatta giderken bırçokları_na !ol parasın- ilk maçta şöyle bir kadro tertib etmek ve lerek ıki 'Sene .sur.gun .cezasına çarptır.ıl • 
devam etme!dedl~. maruz ıkalt?Wl ve şimdiye kada.r ınühi:n .su- da yardım etmek mechurıyetınde kulırız. bundan alınacak neticeye cöre mütea.kib nuştır. 

Nam.sos"d:ı vazıyet <leğtşmemistir. rette basa.ra u~mya.n ıbu hava üssime 'lngiliz Kazandıkl~nnı .gene me~l:kette ~ıra - müsabakada ufak tadllat yapmak muvafık Muhtekir, ayni zamanda devlete 500 i-
Domnb kasmd kıtaa.tnnız düş botm>ardıman tayyareler1 bu salb:ıh .da hü - .ktr1ar. Artistle-rın burada ıl.ametlerı za - olacaktır: .. . . 

<4~detlnul ,._r: numl a, •ı ... _,mu - cumlar vapmı.,•·r rar1ı ise, .bunun da ko,ayı var. Bir ar • Cihad Faruk Adnan Musa Enver E ra da para cezası odıyecektır. 
manm il".. ..uc anna ısrar. 'U.LL - " ""' • • 'b" - ' - ' • - --------
ka.vemet o.gösterdikten sonm yeni mevzilere Bu ~abahki hücumlarda, 'Clün -gece yapı - tiste - Rumeııı~:ıe an1astıjtımı~. gı 1 : sad - X. Fikret, Naci, Gündüz, Buduri, Bas-

kil 1 .. ı-dl ... A h ....., __ ,." '1k "ti muayyen b.r muddet kalm;ıı;. musaadesı ri Oltuda hay .. an hastalı""gı çe m ~· r. lan :h"""umların ava meyuıuı.uı.,... ·a eo - . e]~ ,.,_. -dd · b'tt" · ··· 19 
5[ tiı.hrlbat tafsDltlle mti aheae olunmuş - veıılır .. M a 1~ı ay .. 1:11:1 etı .. 1 1 mı 1 Kaleci ve bekler milll takım müda'faRSı 

Cc ude Tazi~ j;> • dd'd . filAk b b 1 1 U hava cı:kar ~ıder. Bu sartlar ıçınde muessese- demektir Haf hattı da yüksek kliı.sta "ki Oltu, (Hususi) - Bu sene kış ortasın. 
tur· Mutea 1 .ın ~ om g, ar e l · • · · d ·· kil l d w •• • be d d k hast l ğı d Londra 1 CA.A.l - :Royter ajan.5ı blldiı:i - meydanının blr ıçok a .samı Y ııml.'i ve bıı - e::mızı ı are mu~ . n o.ma ıgına gore yan bafı, enerjik ve müstaid santtlıafı ile dan ri evam e en oyun a ı e.. 

yor· nb olmuştur. Bız hfıcuma i!';tirak eden bil _ mustahdcmmin. muh;m ?.ır kıs~ına yol hücuma ve müdafaaya en lyi destek olahi _ vam ve seyrini arthr.dığından Göle bay. 
Londraya ..gelen f'n ~on haberlere g\ll'e, tün İngiliz tayyareleri, salimen üs1erlne v~rmek zaruretıncleyız. Yuzlerce ınsan ve ıecek. vaziyettedir. tan bu işin önüne geçmek üzere muvak-

Norveçteki aSkerl harekfıt .§U noktayı arzet- dönmtislerd!r. aıle .aç kalacaktır.> . Sağ açıkta Sallmln büyük süraUne ve gol- katen Oltuya gönderilecektir. 
me1ttedlr: Stokholm 1 < A.:A.~ _ Habe:' rıldiğıne Dı,ğer taraftan varyetelı lokantalar da ciilüğüne rağmen, ağ iç.de oynama&ı za.r.u _ 

Narvlk mıntakası: İngiliz kıtaatı Narvi _ göre, dün gece, Ilartvick tayyare karargf\hı ba~lard~n sayılarak, bura1ard.a . çalışan ri olan, Nacı ile anlaşma bakımından genç Oltu halkı her şeyden evvel koyun ye. 
lk.e yakla§Jllıştır. ve 11 aded buyük Alman 'bmribardıınan artı~tlerın de çalı~m~ .menedilrruş, hal • Fikret! tercih etmek lAmndtt. ıson çıkardı~ı ti§tirmek, ıkoyun ticareti yçmakla müş.. 

Dombruı.s m!ntaknsı: Stoe.ren'le Dombusın tayyaresi tahrib edilmiştir. Diğer ınrnrtan, b.ukı ~ahc;elerde, ıckılı ~.okanta 'ar?? .ar - m~larla yerinin tama.mile ert olan Oilndü- tagild.ir. lialkın ve füccarm .elinde bu1u .. 
!Jmanlar tarallndan i ga1 edlldl~ini teyid 'Hegra kalw :rnlittefik orotı'laı'la i.rtfbat te- ıtıstlerın ç~hşm~~;ına . musa~d~ edıhyor - zü .santrforda .tereddütsüz olarak oynatma - nan ha}'\ı:anat adedi bu hastalıktaıı he
eder hiç bir h:ıbe.r alınamam.1§ olmakla. be - sis etmiş buİunuyor. K:ı.Ie muhafızları, ınor- ~.uş. Bu. tip ıkı yenn sa'hıbı de 'karara llıdır. Bütün forveti ve bilha.'>Sa Gündüzü şa... men yanya kadar inmiştir. 
ıralıer, Londrada bu 'haberin tısmen doğru mal şekllde ia§e edllmektedtt. ıtıra~ edıyorlar. . . . . yanı hayret paslan ile yürütebilecek olan 
olması ihtimal! so3lenmektedlr. . Dığer taraftan artıstler. hıç bır şekıl- Budur! de .aoı jçde ~ini alacaktır. Sol a _ Geçen j,l yağmurların çokluğile mev. 

~'tutterilt kuvve':'ler'ln yaptıkları bomb:ır - G h k d k ,,t· k de çalışm~k imkan
1
1 oln:adı~ı. v.e. ika~et çıkta, Fikretin za.nırt yokluğu yüzünden, simsiz yeşillenen miyor tabir ett:kleri o. 

dmıanlardan vukua gelen ıhasa.r-attan dolayı umuş acı öy 8 80U r çe tezkerelerı de yenı ent~ıv<>Cf'/tl .ıçın bırerıBasrlden başka oynatılacak oyuncu yoktur. tu yiyen hayvanların hastalandıkları il,._ 
Alma kıtaatının geri hatlarla muva.~alası uiJksaldj ikişer memleketten gıtmektedırlcr. B~ 'Ba.<;I'inln muvaTra'.kiyetl, nra sıra oynadı'~. rl sürülmektedir. Miyar .o1mıyan da'ğhk 

kteye ıığrayat:nğı ~ıı.nnedfllyor. 1 haber Bul~a.ristanda duyult~ıntcl a,doradab~ı gnyreut ve düzgün oYUna bağlıdır. mtakad_,...., koyunla-rda hnsta1ı1c g3•iil-
A bar sahiblen telefonla ar lS er en ır m aAl • -

Alman tebliği Gümü§hacıköy (Hususı) - Btt yıl klsmını istemışlerdk B'.r kısmı da Sun- Bu şekilde bir kadronun ~asma ve oyun memesi şa,yaru dikltat :sayılmaktadır. 
Berlln ı CA.A.) - D. N. B. aJa.n.<;ı bildiri _ kendir fiatları 40 kurnştan 60-70 ku - ye '\•e Iraka grdecek1ermiş. Henüz pasa- bakımından Mısırlılardan hıç d.e ~ğı o1 - Veteriner dairesi şiddet'e mücadeleye gi. 

· kad ,··k ım· , ·· ·· ·· . . _..ı • , b' mıyacağı muhakkaktır. AtleUerımızln mu -
yor. ru~a ar~ u se ış \e zurraın yuzu poı.t muameleEJ.nı ııkmal l..'Uemı:,en ır vaffaki etinden sonra ttutıbolcularımızın da rişmiştir. 
~~n~~~b~~~a~~ t~ı~:~~~~~~~20k~~~~nMa~a~ı~koou~~.~my~ili~~~Y==============~=~============
Norveçtekı Alman. kıtaatınm ileri hareke. dir ziraa.ti apllmaktadır. Diğer kövle- şöyle diyordu: 

ti devam etme .tedır. Dün Trandjem yakı- . .. ~ J.. «- Blzlm memlekette hiç iş yok. Öteye 
nında miısademcl r olmu§tur. UTiehaınmerin rın d~ mııhım hır kısmı~da mahsula. - ber·ye gitmc~e mecbur o1 ıyoruz. Alınan pa
lşmali garbl e giden Norveç ıı.Skerlerl:ıln tın yuzde 30-40 mı teşkil etmektedır. ra ne geç!nUebilen memleketlerden 'bm de 
say.ISl,, dunku tebl We gosterilen sayıdan Yeni yıla yüzde yetmiş fazla h.uzırlık TtiTkzye olduğu tein burayı tercih ediyoruz. 
fazladır. Bunlar, lkincl Norveç fır.kası olup. vapılınaktadır. Fakat buna roğmen emin olunuz elimızde 
mubiell! alaylara mensub 200 .sübay, SSOO e. ............................................................... bir şey kalmıyor. "Tuvalet eşyası memleketl-
ı-a.t ve ftJunlo.rdnn b:ı.şka 4.0 İnglliz :teslim ol- nizde çok pahalı. . . Kazancımızın mühim 
muşlnı:ıdı.r. 7 top, 25 mitralyaz ve 25D oto _ bir ikısmını süs e..~asına yatırmağa "tnecbn-
tnobll lğtlnam edilmiştir . .Aynca dağlarda s TUZ aen ba;ika :yerde fdzln ıparıı.nızıa ım ku. 
Lomen clvarındn Fngernes'ie Sogne!iord a • nışn aldığım bır dudak boyasını İ~anbnlda 
rasında 1200 kışi teslim .olmuştur. "350 kuruşa al yorum. Demek l.Stedığim, ik -

Hava ordusu, N lll.'>OS 'tlçtklnnnda, tnglUz t.isadi hayatınızı '6arsa.cak ,Paraları cebimi -
gemilerıne muvaffnkJyetll blr taarruz ya.p • -····- .ze koyup gltmtyoruz.» 
mıştır. -Orta çanta .iki bomba bir 1aııvazorü Yerebatan, i(atalçeşme sokak. 2~ Bir Yunan artisti de şun1a.n söyledi: 
tam lsa.bctıe batınnıştı.r. Bırlncl sınıf di~er t S T A N B U L _ Blztm gltmemiZle ha'kikaterı eok flit -
bir kruvaz<xr biT bomba iisa.bettle ciddi suret- Gazetem zde çıkan T.az!. :ve ıenceslz talaeaksınız. Hayrettir, dünyanJU 
te hasara uğramı~tır. Bunu müteakib bir resimler.n bütün Jıaklar.ı en gtizel Jtadınlaruıa ımalik bı.iltman blr 
i:ngnız torpido.su lle ıbc~ İngUir; nakliye ge _ memlekette hiç 11.l'tist yetişmlyor. ca.nımz 
misi batmlmıştır. mahfuz ve gaze'temiu aiddir. s.ıkildığı :zaman nereye gidecek:sln1z? ~ 
Dlğer beş nakliye gemlsl ağ~ ha.sar& uğ _ ABONE_ .. F .. IATLAftl ıer çıkıı.rılmadan evvel bile ra~bet edilecek 

ramı.şl:ırdır. 'I ~ek güzel :gerlerlnlz -yoktu. 'HaJbukl Türkiye 
İngilli.lenn .Stavangere yaptıkları bir h:ıva turJSt memleketidir. Ecnebilere cazlb :gele -

taarruzunda avcı tayyarel.eTl :ve hava dan ba 1 6 ~ 1 -cet eğlence gerler.i hamlamanız lzım. Bunu 
~ası öı.r İneillz tayyaresJ düşıirnı~tür. Sen Ay Ay Ay ço'k: !ilmuıJ ediyorsunuz. Ben kendi he.sabuna 

Ingilızlerln, 1 Mayıs gece.si., a~t tayyal'tl Kr. Kr. Kr. Kr. bu ayr:ilışta.n çok müteesslrim. Çftnkü kn -
karargahına Yenl 'b1r taarruzunda az hıua.r TÜRKİYE 14ıı0 70JıJ 4JJ ı~.:ı zancnn :fena değildi.• 
b.y'1edllmlştlr. YUNANiSTAN '2<14J 12.W 71tl 270 Bir bale gru_punda çalışan btr 1Uınan tı -
Almanlar fsveç ve Fitılandiyeya id ECNEBİ ::.7o ı l4v1,.. ~00 JUJ zının ib1zim ıha.lCkımızdaki ~tıbala.n da bir 

• - • hayli enteresan ... 
:sıla ]arı Eaptettder - c- Blzlın için, gitmek pek mühim mesele 

Nevy-.or.k i {A.A.) - Nevyork Times Abone bedeli peş.ndir. Adres teşkil et.mez. Zaten bizim grup 1biı' yerde üç 

lstanbul Vakıflar Direktör!Ugü ilanları 

KIV ETLi AR ... A 
ı _ suıtanahmette ':Binblrdlrek mahalleslıUn eski Eczahane yeni lfık .sokağında e.s'kl 

14. yeni 20/22 Nolu ve çapı muclbınde 751-metre mura:bba.ıncüı:kl vnkıf arsan~m 
tamamının satl§ı kapalı zart' usulile 2/.5/940 tarlhlnden itibaren on ~ gmı 
müddetle arttımnıya çıkartlmıştır. 

2 _ Maata,-iz muhammen bedeli 9374.lıra 97.'ltW"DJ ve ilk teminatı f103-llra 12-iku -
ruştur. 

3 _ İhalesi 18/5/94-0 tar1Jl1ne ınüsadif Cumartesi günu saat 11-de Çemberllt.qta. ıva.. 
kıflar Ba.şmüdürlllğ!i binasında toplanacak kom1syonda. ynpılacaktır. 

"'_ İ.6tdklllerirı 2490..Sa.yılı arttırma. ı:ve eksiltme kanmıu hükllmlerl dairesinde hazır-
lıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden ıblr sa.at evveline kadar lkomlı;ymı 
reiSliğine vermeleri lbundn'. Posta. ne göndel'Ilecek teklif mektuplarının da P.. 
ne bu saate kadar gelmij ;bulunması llzundır. 

'5 _ .§artnameslni görmek :ve daha fazla maltunat alın.ak .istlyen1er.bı meZ'dr Baf
müdürlük mahlüllt kalemine müracaatları. 1498) 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Fen Fakültesi IUmurril .kimya eruıtittısü.nd~ yaptırılacak 4871,'50 lir& .kefl!l1 lliboratuvar 

teslı>atı 17/V/1940 Cuma. günli saat 15 te Rektörlükte :açık ekBiltmeye konu1m~tur. 
isteklilerin 3000 liralik bu gibi lA.boratuvar tetri§ ettlklerıne dair ek.slltmeden 5 sb 

evvel üniversite mimarlığından v~lka. alml~ olmala.n ve 366 liralık muvakkat te:ırtınatı 
makbuzunu Ticaret odası kA.ğıdlarını göstermesi J.Azımdır. 

Liste ve şartname mimarlıkta hergün görülür. C35D3) 

İstanbul Hava Aktarma Anbarı Direktölrüğünd~n: 
. . değiştirmek 25 kuruştur. dört aydan faz.la kalmaz. Bu istanbula yer_ 

gazetesının Vaşıngton .muhabıti Frnnk _ .. ,._ !eşip senelerce kalanların zararına oldu. ı _ 1000 aded portatif çadır dUctirilecektlr. 
Klud en Amcrıkadan Finlandiya, is - Gelen evrak geri verilme:ı. Bir ~üddet eğlencesiz kalacaksınız, barlar 2 _ Pazarlıkla ihale.Si ~/5/940 Pazartesi günli sa.at J.4 de Y~ilköy !ha.va aktarma 
vcç ' Norveçe gönderilmiş olan mühim "'""'"' edecek 'falan nmma., ıbelk1 :bu 'BUretle anbe.n Gtın alma. komisyonunda \YS4lilacaktır. 

ilanlardan me•'aliyet ctlınmaı. ...,..... 3 _ İsteklilerin şartname ve nllmuncyi görmek iizere therg'ün 'Ve pazarlığa gtrecS-
mikt.arda harb malzemesinin Bergen li _ hl 0 kur artist yetlştlrmek imkfl.nını bulursunu.,., eğ - .. . . üra atlan. .. 

353
h 

manında Alm nya tarafından zaptedil - Cevab için me tu ara J. up.ık lence yer1erinize 'bir şekll ver1rsin1z. 'Barla - 1erln mezkfir gunde temlnaUarile 'komısyonumuza ın ca 
ırnis old"""~ . tihbar tın ·~ ı..fld' Pul ilavesi lazımdır. nnız çıok paruı.ıı. Sonra .siz de e~lenmesını 
.._ '."'6 ....... u ıs a a .aı..ıen 'U ır • ,,.. ............................................. , bilmiyorsunuz. 'Bn.rı 'J)a.Ta yenen bir yer tc - kadın görmek, mllzlk .~e:ııek için ~elinir.'11 Son Posta Matbaası 
meıkted1r. ; Posta kutusu : 741 İstanbul ~ lnkkl ediyorsunnz. Bara gelen mfişterllcre Bilmem gidenlere güle giile diyelım mı? 

Asni muhabir, Alımınlnr tarafından ele ! Te:qraf: Son Posta S dikkat ederim· zavallılar Meta soyuluyor _ Buna yerlerine gelen yerli malların bu ka -
geçirilmiş 0

1

an ganaim meyanında a Tel~fon . 20203 E lar, bu arzu~ da ö.sterlr, hnzırlıklı gellr - rardan suratı a.3ılanlan güldürmeleri te -
Thompson sisteminde 500 hafif mitral :öz ~ ..... _ ........................................ ,,~ ıer, çok içerler, sal'rla:nnı, sollarını gormez. menni.sini de ilave etmeli ... 
İsvcçe gönderilmek üzere yola çıkarılmış ıer. Halbuki bara. varyete seyretmek, güzel Nusret Safa '(loşkun 

Neşrjyat Müdürü: Setim Ragıp Emeg 
. S. Ragıp EMEÇ 

SAIDPLERİ: A. Ekrem UŞA:KL1GlL 



IAYIAIS 

Atabeyin tuzağı 

EDEBiYAT 
<Battum ı 11a IQfMa> 

Remdn.l aıvonlam 
Arka ç&,Jirllk&a. 

Tam lellesb ft .-ali )ldıııd 
Aftlf)ayaealım -
Bllıal7onım ....,. aillna 
P-.enbe bir ta eli 11111 ............ 
Kepanp 
Keyaama atnftL 

CABID En Clenelilim> 
İ.şte cQocutluillllb ilbnlJ 1IAll bir tllrbı 

de batlancıcı: 
- Bunlan yapan, bütün bu dolablan lber verdi? Bunlar hep müretteb ,eyler! Bana. b..,....aana &ft•pefe• siler 

çeviren Şerefettındır diyorum • .Benjm aa.' Zelihayı kal'fl.Dla çıkaran Şerefettindir. ~;cı:!"':"ülerba .... 
nydan çıkmama. halk ııt: temasıma dai- - Her şey oı .. billr. fakat bu olamaz Bq di..-1 
ma encel olmak 111tiycn hep o adam de. Ali! Şerefettin o kızla beraber değildir. Mantw kebılll1da ..,..,__ 

Jil midir? 1 - İddia etme anne! Yanuada etettne .............. 
- Evet. Şere!ettin senın gezintilerini - Oj'um bir bildiğim va: ki IÖylüyt>- KUll• n.Unb kmab ....... 

bot görmüyor. Saraydan daha seyrek çık- rum. Dü~ndüğün şey tamamile yanlııl • & Jl'alart Brdlnt .11er....,...... 
man için birçok defa ba•ıa d:l baş vurdu. - Sen daima o bunağı himaye edersin. Fakat ltlra.f etmeli tı, bu tanda Uıbam-
J'akat ben onu bu fikrıııcle haksız bulmu. Bu iş te onun başı altından çıktı. · lann ıene en 11i•llerini x. tıhan Berk ,.... 
yorum. Senin gıhi genç bir sultanın ya. - Çıkabilir. Fakat Şerefetttn o kızın mıştır. Bu gencin nesre :yatıqan w bunun 
payalnız ve alelade bir esvabla ötede be- dostu değil. düşmanı anladın mı son? için kartyeyi, hece 11ayıaını nıAn umurmma.. 

· ride dol~ması hal:t arasında dedtkodu. - Ne biliyorsun? yan bir nazımla yamlmış fllrlerlnl blr fttlr 
]ara sebeb oluyor. Şimdiye kauar sultan- - Biliyorum işte. edinmek ı~ın bllhaaısa okumanızı taVllJe •-

B
. d. . . ., derim. Brnınlm, bu yenı tan bofunu• tide. 

lan ptafath alaylarla debdebe ve taf\ta. - ıl ığinı saklıyor musun. cettır. İşte lkf parçadan mlretteb •Beni a. 
JMl içinde gönneğe ahşahlac senin bu ıs- - Saklamıyorum, onların dost olma. ranıza alın• lalmll fifrlnln aıncı J)U'OUlnı 
rib kıyafetini yadırgıyorla-.. Sultan gc- dıklarını söylüyorum ya. a.ynen 11rtlbas ediYorum: 
çJyor det'ince halkın ütıereesi, yerlere - Hata. Beni de anma alın '8eaklar! 
lrfldar kapan~ı lazım. Halbuki sana ba. - Hata değil, hakikat. Size ip atıp d6'iremedllinJıı 7Jldıdan dl-

aını çeWrip bakan bıle yok. Hem bu ıon - Beyhude ısrar etme, benim delille- fhlda .-- GGlderl tat ~ eder, 
hAdise Şerefettinin ne kadar haklı eıldu- rtm daha kuvvetli. Bir yamak yapıp ellnhe 99'trllD. 
junu i.sbat etmedi m?'r Kadın nihayet dayanamadı: CUnıaı1eel peelert .._ rlnlerla en ..,_ 

- Şerefettin haklı olduğunu isbat et. - Sana her pyi söyliyeyim mi?. Da- bartanm tanııınm. 
mek için bu harlıseyi icad etmiştir anne. ha bu sabah Şerefettin Kutuzla beraber Sa 1-cıanna köprit kunnumı ötreUrlm 
Jr.allon beni yadırg.:ıd:tı, dedikodu yaptı .. o kızın sürülmesini iatedi. Hiç kız onun Size mendillınla ltlr arana nlçbı diİlm-

leditlml ıiJlerlm. 
jı bunlar hep yalan şeyler. Sultanı ken- adamı olsa böyle bir teklifte bulunur :Hlh&)'et ben ıisln h&llnbden anlanm: 
eli aralarında görmek onlan daima mem. mu? Demek o aşifte Kutuzuıı hesabına Bir ıetende '*' memleket .. niria 
nuıı eder. Büyük sultanların heps: daima çalışıyormuş. Kifıt remller yapar, yiiııdürlrb 
halk arasında gezer, onların derdlerini, Nurettin Alinin biraz intizam bu1an 

1 

Ben bir datdan 1t1r data inlerim 
dileklerini dinliyerelt ona göre memle- düşüncesine yeni bir darbe daha inmişti. Size kuyudan aJı çıkannata yardım ede-

Rtlerini idare ederlerdi. Eski Türk han.. Şerefettin enların teb'idini istiyor, kız 1 N. tıhan neZ--
)arının ömürleri hep halk arasında geç- onun adamı olsa böyle bir teklifte bulu· Maamaf1h, çocukluk hatırası genç p.!rler
miftir. Şeyh Tahir daha geçen gün ne nur mu? Tabi! bulunmaz. Demek Zeliha de yalnız yukanda .cıaydığ.mız elemanlardan 
diyordu? Hazreti Ömer koca bir halife onunla birlik delil ha! .. HAJA sevdiği o da ibaret detıı. :eo.,tanlar, korkuluklar, tu
iken esvabmda birkaç yama varmış. Be. zarif mahltlkun dlrmünü hafifietmek yular, kovalar gibi daha nlceleri varı Naaıl 
ni ar&larında gören halkm ne kadar için Cenabıhaktan dilediğ! kuvvet'i bir ki Mümtaı Zekl'nln •KUJU• l.a1mll törı ıu 

ld ğun ·· - 1 ·· d.. iht" 1 b 1 y k 17'-rh bu i d b" kıt'a ile bitmektedir: memnun o u u sen gozun e gor un ıma u. <> sa ~ ı an1n ş e ır Çocukken, 
mü? Hem ben ekserıya tebdil çıkıyorum, ,Onahı yok mu? Mesele sadece ihtiyar Boş ~ıkarchfım unlara 
kimse farkına bile varmtyor. ŞerefE'ttinin tilkinin bir tuzağından mı ibare\? Şere. Eksik ırelen iplere aeunudlm, 
benı saraya kapatmaktaki maksadım hl· !ettin aralanndakt 9evgi batını kırmak. Simdi. 
16 anJıyamadın mı anne? onu tanımadığı bir kızın tesirinden kur- Dibe yetmlyen lı»lerim, 

- Şerefettin bizim için daima sadık tarmak için de bu tuzağı kurabilir. Hem :':';1~n i~ovaı ~ndmkttrln iiziJüyetW111. •edak•- bir . . . ah ku tli H 1 O .. n ı u ş r o ... u u an sonra. •dibe yet. 
ve .ı 11.1- dost olmuştur. Senm sa. bu ihtimal d a vve . ayır. ye~ mlyen iplerin• yetmeo;ıne n ·dolma an lı:o-
rayda oturmanda onun ne menfaati ola. gözler, o tatlı duru§, hele o samimi o can- vaların11 dolmasına duadan ba~h n~ ya.pa.. 

bilir? dan konuşmalar, hayır bütün bu güzeL }>ilirslnlz? Bereket venin ki. Mümtas Zeki 

- Beni saraya kapatmaktan maksadı likler Şerefettin gibi mel'un bir iht~yara her zaman bu satff'tle yazmıyor Cot iyi '1-
halkla temas ederek onlar.n şiklyetJf'rmi alet olamaz. irlerı de var. BiJhlLS8&. aon yıllar zarfında 

. . . .. uzat iklimler, Okyanuslar eenub adalan 
dinlememe, memleketıı1 nasıl ıdare olun- - Anne hakikaten Şerefettin onun su- mevzulannı ltltyen bir t~ _, le .a........ .. A • lmaktır B . ı .. lm .. ;...,. di ., ıenç .,...r r 
u:"'6wı•U pmemıe maw O • erum ru esını ...,.e mı. ll'ibl, O da, bu mevzuJara yanqtl. itte en 
daima toy ve gözü kapa!ı kalmamı istJ., 1 - Vallahi istedi oilwn, ben de onun ~zel bir nümunest: • 
yor. Ben aaraydM yaşadıkça memJeketin için yanına geldim. Kendisı benim dai- Medar lnaslan 
hakiki hlJdmi o olacaktır. Her zaman o- 1 remde bekliyor. lsıJtıb bir medar Jnıq rinaell iılı&l)•www. 
nwı bize büyük iyilikleri dokıadu diyor.1 Delikanlı annesinin boynuna atılarak N~ı. yff'pue •anadlanm, 
sun. Onun himıetleri bızim verdiji.miz 

1 
iki yanağından öptü: ~·~im ha 

--Hl.Af 1·- ....... .....;.. k -X Zl.1. kal B Be . bü" .• k b" - .. ··cıe k t e ~· .,.,. ........ 
SJUAil at....- .JOUH&•- pe aun""' ır. ıı.. - nı yu ır uzumu n ur ar. .&,a.1dan ınnJ Jtml, 
,cın benden ~ onun düdüğü ötüyor. dm anneciğim. Varol! Bir karar vermek Gapsa ale• *"• 
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Kapalı Zari Usullle Eksiltme 
Liseler Alım, Sahm Komisyonu Reisliiinden: 

Beher T. B. 
Kuruş 

Matarı Blkallt.menln yapılacalı 
gün 'n! saati 

!it tem.f, 
natı 

Llra 

Yumurta 

Un ekatra 
Makarna 

ı=e 

Tereyat 

adedi 2 

kilosu 7 
• 10 

• 
• 
• 
• 
• 

15 
28 
28 
20 

Hl 

• 
2'1 

.SOOOO aded 17/5/ 940 Cımıa günü 
saat 14,25 de 

40500 tllo> 
64-000 :D ) .. 14,40 da 

S8500 , ) 

13250 J ) 16 de 
2'150 lJ ) 

4800 • ) 

.000 • ) • 16,15 de 

8IOO , ) 

28600 • ) 

876 

461 

Nohud • 
Kuru çalı fuu1ya ı 

.. Ba.rban)a ... 18 
23 
18 

10600 • ) 16,26 de 102'1 
Yetil me.rdmek • 6500 • ) 

Kırmızı 11 • 3650 , ) 

Komiayonumma ba.llJ Gal&tuar&w, Baydal'Pafa. Kab&tat Erkek lJaelerlle, Qaml~ 
Kandilli ve Erentöy kız Uaelerln1n lılayıs / 1941 eonuna ıtadar thtlyaçla.rı olan yua. 
rıda yazılı yl&'ecekleri tapalı zarf uaullle ekalltmeye 'konmuştur. Bu ibususta ıerekll -., 
rum yukarıya yuılmıft.ır. 

Bblltme f.stanbuı Be)'Ollu İstilrlll caddea1 No. 349 da Liseler Alım Sa.tun Kc:ımJsyo • 
nunda ~llacKtır. 
İBtetlUer ilk tem.inat makbuzu ve 1940 Jllı Ticaret OcJuı vesikalarUe :ıM80 eayılı ar),. 

tırma, eUlltme kanununun tarffa.tı dalrulnde ha.zırl~aıca.tıan tel:llf zartıa.rını futa. 
rıda hizalarında pterOen aaatten blr aut evveline kadar *O ceoen Jr:cıuı!Qıan Ret4 
ttne ma'kbus m.ukat>Ulnde talim etmelerl. Temlnatıan yatlrmak ve tartnamellld 
grirmet J.ltlyenlertn oa.ıatuara.y li1e11lnde lıımıl.,on lclt.lblii1ne müracaat.lan illn °""' 
nur. <3332) 

A11on icra Jrlemarlalandan: 
Mevkii. Nevi. Mıkdan. T. Kıymeti T. Tarih. No. Mahallesi. 

Merkez Ev 00 1200 lira 14-Niıan-335 Afyon Sinanpap. ?d. 
,, HalenanaOO 200 ,, T. Sani-927 189 11 " 11 11 

,, Ev 00 liOO ,, K. Sani· 83ö 148 ,, Çnuşoğlu 

,, Arsa 00 100 ,, K. Evvf'l-822 158 ,, Cami k•bir 
,, Tarla 1888. M. M. 200 ,, T. Sani· 325 270 ., Şehir elvan 
,, 

11 
6416 ,, ,, 455 ,, T&mmuz-938 6!l ,, Uı bmar 

11 
,, 3.H. 2516 ,, ,, 1490 ,, ,, ,, 56 ,, " ,, 

Yalak ,, 1838 M. M. 60 ,, A~ustos 928 101 Fetl Bay KO. 

" ,, 1838 " " 60 ,, " " ] 02 ,, " " 
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Kahvecıotıu Abdtırrahlme akl yukarıda miıfreda'1 yazılı gayri menkuller 8/8/HO Per • 
,embe günü aaat 14 den 16 ya tadar açık arttırma suretlle dairede satılaca:ktır. Arttır • 
ma şartnameat 27/ 5/ 940 tarihinden itibaren herkes tarafından gör1lleblllr. Tayhı edild 

günde arttırma bedeli tahmin olunan Joyn1eUerin 'lGı 76 nl bulmadılı taJcdirde en aoa 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 ıiin da.ha temd1d edUerek 2116/MO 
Cuma ıünii a:JDI saatte en çok arttırana ihale edllecettir. İpotek Ahlbl alacMlılarla 
diler alltadarlarm bu gayri menkuller üerlndeld hatıaıuım faiz w murat& dair o • 
1a.n iddialarını evrakı müstıltelerUe 20 ıün içinde daire18 bildirmeleri aDi tat.d1ntl 
haklan tapu alclllerile aabtt olmadıkça .satıl bedellntn paylqmaaında.n hariç taıaı:u • 
ları llln olunur. 

Yüretlne aa kakala, istiyorum. Bu filrde, dalgaların sesi tatlı bO 
Glbl tallı w 11111nı,ü ötse.. çarpışla ruba aerplllyor. Mıarada tulldl il, 
BaJutma • _.hte lllr s:ia rlltl aablbeJ- bengi pek aevmemelı:le beraber, bu tilr balı• 

dıai iyi tullamJına bu a.n'atın da aevllcblleoe.. 
Toprak •vah ad••ın tavaama, 
Ana.nas diallerinla JMIUIL 

Seni olrun mn rfhl I0)'1llt 1'fJlllek, 
Bir medar kaşa rönnet, 

Miimtu Zett 

l1nl hlsset.tlrdi. 
Dalgalar 

Dalıalar nhtlmda psen 111.U'bJar ılltl 

Sahilde ıeaer t.ap1W, &ıplfl-
Ve hlr çift elem clbi çeker u.ndah 
Kirekler flw, 1 ..... 

oenç şairler içinde C8hld saffet, de ön It*lar l(qutar ıenf-e sülrita. 
plA.nda görmek llzım ... Nlteklm şairin bir 8ihl4e m·.al'alr ..,.._alma..,... la 
lı:aç ay evvel Aatmet ilmlle (8enetifftD1Ul) da Ve salar daJp daJp ~ Mili 
neşrettill bir fliri umumun alı&Jltl ile kar- Jloşaşla, "°'11f...ıa ... 
ıılanmJ,ftı. Ne Juık tl bu dakikada o fl.lr. Orhan .&marna 88zlerim yalan mı anne? için bana hiç 0 1mazaa iki saat müsaade B1· medar il..- rönnek Wlyoıw. 
elimin altında delil .. YoUa. hiç olmazsa bir BAaılı muhatt&t ~ yent faider aıamu111 

Yelkenleri Jemlt ......_ ..... ...._ • 4 kaç mısramı buraya kaydetmeden ıeçmez.. dikkati celbeden kıymetler var. Bunun Jg&n,_ - Bir derece dolru söylüyor.sun. Fa- et. 
kat. Şerefettinın ~kızla bırlik olması, b11 Yeniden canlanan 8fk bütün kuvvetile 
muhal ifte. 'göğsünde çarpıyor. Enerji ve sevinç için-

......., dim. Ancak, bu yeni şairler ve filrler meae- dünün IDJ1Detl8rine tabii bir 8Qlrle Mlıtıa, 

- Muhal deme! Demin de söyledim ,a 1 de dışarı fırlıyor. İman etmiftir ki artık 
ferefettin w tuzalı sözlerinin doğrulu.' Zelihasız yaşıyamaz. Saraya, annesine, o 
tunu gÖ9tel'mek ve beni g,ezintilerimden mel'un Şerefettine ve bütün :::temlekete 
menetmek için kurdu. Ben kapana dilş- karşı bir emri vaki yapmak istiyor. Neş'e 
ttikten soma o nereden çıktı? Gece yarı. 1 içinde sadık adamına haykınyor. 
a benim Jdlpte olduğumu ona kim he. (Arkala var) 

Kıs otlan km nlann qllanndald, lesine ileride tekrar aTdett 1evlı:li bir it tıe • met lAzmı gelen bu gençlerin eaerlerlne Pli 
Medar çal'llll'.ı. lAktt etııttmdeıı. o aman DUll alla hem bpamat dotru olamaz. Hataları tlzertDd8 
Us•un baluı.b. • bu f&irden, hem de Bedri Ra.bmJ tibl diler durmatla beraber, onlan icabında tefVfttea 
Okyanaı rödi ..... bazı tıJDıetleı'den etranıca bable 1mkAn de l8ri talmamallJJI. 
p,.ı. Pn ötce Dmlf .,.aeeınu. kenarm.. bıılabllecetım. ŞimdQllı: yazımı, bu ıençler 1 Bu IOn ltl malcale )fıe bu dQfthıt:emlll 
Öte ite çl• ·~ kanadlannda. aruında lit\lqe lyt utbnunellr ""11iete mabauUldür. bltün elmWitıert ve bl\la 

bqliyanı Or'1an Arıııburnu'ndan bir deniz fazlalıklanna ralmen.-
Resl ln~n meyw kolnda, ıilrl llı:tibaa ederek serin bir bllle tapam.t 11.ı.t Falarl O.llMl7 

Son Postanın zabda romanı. 29 \davransaydı işimne yarayacak daha lidenin acele acele otelden ayrıldığını, dığı için ıberae~ etmjşti. 

S 
iPE u ME N, ..... t fazla tafsilat ~rebiJirdıi. Haşmet. sizin sonra ~ içeri girdiğini. merdiven • - Evet o! Halbuki sonradan bu ka. 
"" I~ fikrinizde değil. O. bu kadının bit' sa- ler~n ~en çok asabi olduğunu dının şu meşhur (Yarasa) mn çeteatne 

hı.kalı ~labi~e ihtimal vermiyor. söylemedi mi? dahil olduğu anlaşı)mıp 

E C'\ T""'ı . .· A (2_ ı Filha-kıka. ıbır prenses biıızat gelip ger. Yılmaz. <k*torun sözünü kesti: - Tamam, şimdi iyi batıdadım. h-
13"-' 1-C!)~ r~ danlık sa~z. Gelen kadmın daı pren- - Bence bunlar müsbet ıbiT şey ifa- kat. dokoor ill Yanav;a da ~ mühim 

..___ . ses o~gı anlaşıldı. Olsa olsa Julide de etmez. Haşmet. bu kızın aleyhinde adam doğrusu ... İsmile müsemma he-
Yaan:- ....... Arif saklandığıı yerde para.sız kalmış ve ger düşünmek ~in daha kat'i delillere sa • rif. Düşün dostum; herif beynıelmlJe) 

- Hala bir ip UL"U elde edemediler 1 - Yahudiye mükemmel bir oyun danlığını ucuzıca elden çıkarmak iste • hib olmalıdır. teşkilata daıhil... Şimdiye kadar yap • 
plibi? oynammş ... On bin lire az para değil. miştir: Yılmaz bir dakika kadar düşündü. madı.ğı kalnıadi. Yüzünü gören ta 

- Öyle olacak! .Çdc gaıilt bil' vak7a Ben, sahte~ meslekten y~tiş • Yılmaz. dudaklan~ı ısınrak: Sonra tekrar doktora hitab etti: kimse \111" mı? Yok ... &mel' mi,~ 
değil mi? 8en bu ışe ne dersin? me ımıllaıdan oldugunu zannediyo • - cYaZlh!• diye söylendi. - Yahu! Bu işde şu polis müduri' e- rm. ~an mı. zayıf mı, genç mi. ilıt:L. 

Yilinaz g61d(l: nım. - Şimdiye '-dar polis bi!' şey bece- tindeki meşhur :fizyonomi miitehassı - yar mı? Biılen var mı? Hayır! Velhull 
- Siz ~isin bütün esrarına vlktf • - Polis lıafiyeliğim yoktur amma. rememiştir. Bu esrare~z itidise kar . sınm da ıbir frkrini sorsarur.a! O a~ harikulade kurnaz ve harlkulAde f&Dl-

aımz. İşi benden iyi bilirsiniz. kanaaöme göre lbu ıkadn. cinayetle a • şısında hepsinin eli böğüıünde kaldı. da harikulide bir kabilivet vardıl'. Bi- lı bir adam. 
Doktor da blıdifwi tutamadı. Baba • llbdar tetenin efradındandır. Geçen g:ün polis müdürile JR>ıiiştflm. risini bir def.a görse. hututu vechiyes!. - Evet, zeka ve şansına diyecek 

can lbir adam halile kahkahayl' 'koyu • - Muhterem doktorum; bu kanaaıti. Polis teşıkilAbnm bu işin içinden ~- ni er.ı.ft:>erler. bitr daha mıutmaz. Onun Y<*· 
verdi: Diz neden ileri ~llyor? file Ç'lkması için didinip duruyor. Mü • kafası, dişili erkekli ıbütün saıbıkalı]a • - Onun şiınd ye kadar hiç aksa,ma,. 

_ Canım bırak şu bimn polisi... - Orasını sorma! d'üriyetin ne kadar elemanı varsa. dam nn bir .Wtoğraf kolleksiyonuıdw. O bu yan bu teşkilatı bence bir san' at ~ 
Mıntı:Y'l 'kü:rett 91!kiYorlar. Bu gidi~le - PSi! Beôn anlamak istediğim lar kral~fn btfıtini yablamak için sahte prenıses hakkında ne diyot" aa - dir. Çok merak ediyorum. Acaba bu.. 
bir şey •becereceklerini kat'iyen um • bir nokta var. Jıulldemn iDcilerinin İz. seferber ediJmtıetir. . . ba! Yarasa kimdir? 
muyorum. Şu genç kızın kaylbolması mirde if1 ne! Bu ahtıe prensesin aline - Allah ~vaff.aıkıyet versm ... J'a. Doktor omuzlarını silkti: - Onu kimse bilmiyor. 
da işi kal'l.flınyor ya ... Gerdanlık hi • nastl ~? kat ne çare iti. poli9tıe ~ kuurati - Sordt*. Fakat yahudi adamakl1ı - ÇOk teessüf olwıur ki öyle ..• 
kAyesini şüphesiz ~liyorsuıuız. - Burun: da Allah bilir! J~l1ıclenln mikftn o'ldnğu medtezinde- bir~ söylemiyor ki ... Fizyonomi mü - Fakat bütün hımzlar. bütün ka-

- Evet! Müddeiurmxrd ile konuşa • - Yahudi. fU mahud prensesin e§- dir. Si 
00 

flrlTde • tebassısı düşündü taşı.rıdl. tarif edilen liller gibi o da meydana çıkacaktır. 
biltrsem onu ~~ğim. Bence bu kilini tarif edelbtli,or rmT - z 9 • ~lsiniz ha? Fa. ~li :müsecıcel katillerden bir Yılmaız başını salladı: 
gerdanlığı Julide satmamıştır. - Evet etrnif. •. M~ nmkli öz. kat neden. Seniha ö~lmeden biraz Ayte vardır. Adl~edıen her sefer ya • -:-- Belki! Fakat böyle müthiş canı. 

- Şüıphesiz! Fa'kat bizim lnefhur ler uızun bo hı. balık tinde P' g evveline bdaır, Juliderrin onun yanm. kasın:ı kurtaran hır sabıkalı... Ona lenn bir gün alelade insanlar gibi dt • 
müfetıtişimiz ba_y Ha.,ınet. yahudiye ada Şlk ve ~bar I* ,:,~· e:- da bulumJıutu sabit olın~ mı? Hfz • benzetti: Siz bu Ayşeyi hatırlarsınız nize dü~rek boğuldukları. bir otomo • 
inanıyor. HalıbWd İzmirli tefectnm ta. be1fin efizümiı mm ~ metçi ldwbdın arasnla bır aşk !Ma- detK m1? bil altında can verd.kleri ve merasim;. 
rifi 1Jengin kızn eŞkAU.ne hiç u uymu. kadının . ~ öeti oldıwm bu yil!den ara sıra bv- - Şu Yıldı% kumarhanesini dolan • ıe defnedilerek sırla.nnı da beraibel 
J01" değil mi? ve ~ aptal iti kapıl- ga etınderini a&y~ ml? Daha ~ dınn kadın değil mi? Davası uızun müd me:zaTa kadar götürdüklerini d · ·· • 

mamaa da Mıu diba dllbtU ra. bpct. ~ .,. • evwl Ju.. det 8ÜlmÜI) 6*at cilmıö sübut bu.lma. mek lizun. ı Arkan =:-



ıo Sayfa SON PO S-T A Mayıs 2 

(Memleket Haberleri) 
Gemliğin güzel sahil 1 

köylerinden biri: Kapaklı 
Adanada bir gazete 

idarehanesinde 
geçen bir hadise 

İki dag"' e teg"' inde kurulmuş olan bu köy, çok güzel bir Adanadan bildiriliyor: Adana Şehir 
Meclisinin m üzakerelerl. ·hakkında a -

mektebe, nÜmune fidanlıklarına sahibdİr hiren Son Postada ve Türksözü gaze -
- -------' _ te.5'inde intişar eden ya.zılarla alA.kal1 

G l 'k (H ') K l k · olarak Adana Belediye Meclisi aza. -em 1 ususı - apak ı öyü 1 Yalnız pek güzel olan bu mekteb bina • 
sından Bay Hakkı Türksözü gazete -

Gemliğ;n c Yalı köyleri> diye anılan, sa. sı da, 3 dershaneye göre yapıldığından, sinin idarehanesine git:miş ve gazet.e-
hildeki köylerinden biri ve çok eskisidir. mektebin beş dershaneye çıkarılması ne- nin yazı işleri müdürü Nihad Tangü _ 

Kapaklı, Gemlik körfezinin şimal ci - 1 ticesinde hem sınıf ve hem de muallim nere bir takım serzenişlerde bulunmuş 
het:ndeki kara parçası üst~ne düşen kı • j noksanı b~ göstermişttr. Köyde tahsil ve iddiaya nazaran kendisine karşı 

C Yurddan resimı-ı haberler =1 
lzmit - Bursa güreŞ karşılaşmaları 

d Geml. v 16 k·ı t f d ' v d (120) k b ı d v h ı • mütecavizane söz ve hareketlere te -sım a, ıge ı ome re mesa e e çagın a çocu u un ugu a ue şebbüs eylemiştir. İşe müdahale eden İzmit (Hususi) - İzmit, bu hafta. büyüt 1 '19 kiloda İsmail (İzmit). AIA.ettin (Buraa). 

ve At·mudlu nahiyesine bağlıdır. Nahiye bunlardan ancak (90) ı mektebe devam zabıta hMlsenln daha fena bir saf _ bir spor günü ya-şadı ve bütün 1:mıit halkı bu ya 3.39 tuşla. 
ile denizden ve karadan muvasalayı te -

1 edebilmektedir. Çok çalışkan bir genç o~ haya intikal etmesini önlemiştir. sporla.rla ve neticeleri ile Çı<lk al!kalandı. 87 kiloda Enver (İzmit), Ncııclb (Bınsa)ya 
min eden vasıtalan mevcuddur. Kapak. 1 lan ve köyün iman için hususi işlerini Mesleki vazifesini ifa sırwıında bir Bursa mmtak.ası güreş takımı, vaki ola.n S.35 de tuşla. 
lıda 138 ev, 509 nüfus, 3 kahve, bir ilk bırakarak hiç durmadan çalişan Mehmed gazeteciye karşı bir Şehir mümessili d.a.vet ilrZierlne .şehrimize gelmişti. Burada. Ağırda Ahmed ClZmlt), İlıYaa (Bıına)Ja 
mekleb. 4 bakkal vardır. ! Özalp mektebin köy odası haline getiri • tarafından reva görülen bu tam ha - Necatibey okulundaki geniş salonda iki mü.. 2.53 tu.ş.la.. 

Bu köy, arasından c Yamandere~ s~ l 1erek yamanlı suyunun avı. rdığı karşı ge- ~ reket ve muamele muhitte haklı bir sa.baka. y!!jJ>tılar. Büyük bir !heyecan ve zen GREKROMENDE 

1 
teessü dırm t iç.in<ie geçen bu müsaıbakalard.a Kocaeli gii- 56 kiloda Bezai (İzmit), Tallt (Buma> ıa 

yunun geçtiği muntazam iki dağ silsilesi-
1 
niş arazi üzerine daha geniJ ve bugünkü ~ reş ekibi mlsafir tak.rm pehlivanlarının bir sa.yt he.sabile. _ ~ 

nin eteklerinde kurulmuş olduğundan ta- tedrisata daha çok elverişli bir ilk okul T b . d ~u tuşla yendiler. 61 kiloda N~zi (Izmit), Adil (Bur5a) Ja 
tii manzarası çok güzeldir. Bu yıl köy • yapılmasının düşünülmekte C'lduğunu söy ra zon cezaevın en Neticeler şudur: 2.15 tuşla. . 
den iskeleye kadar olan 700 metrelik şo- 1 ıemektedir. Köyde bu yıl içinde bir oku- SERBESTTE 66 'kiloda Bekir (Izmit), Ma.h.mud (Bura). 

se baştan başa kaldırımlanmıştır. İskele ma odası da açı~tır. kaçmak istiyen iki 00 k.IJl<>da. Sezal Cİ7lilllt), Tall.t (Butsa)ya ya.7;·-ı:u~:aBeslen {İzmit), Ra·him CBur•>-
de yeniden tamir edilmiştir. Köy varida.1 Bu köyün bir su derdi vardır; köyden 1.16 de tuşla.. yıa 12.27 tu.,la-
tı arasında iskele rüsumundan da istifa-\ (1200) lira sarfile, üzerinde bir mütehas- mahkOm öltaürüldU 61 kiloda. Niyazi (İKm.it), Adil (Bursa)ya 71} kiloda İsmail (İzmlt), AIA.ettin (Bara). 

de temin o1unmaktadır. Başlıca geçim va. sısın mütaleası alınmıyat'a'k yalnız şahsi Trabzon (Hususi) _ Geçenlerde şehrimiz 2.~ :1':ıa Bekir (İzmit) Mahmud (Bursa). ya 7·45 tuşla. 
sıtaları taşçılık, balıkçılık olan 'bu köyde, : düşüncelerle getirilen sular birdenbire hapishanesinde bulunan iki mahJdim kaç~ ya 10 saniyede tuşla. 
zeytin, koza işleri de vardır. KBy sokak- kesilm~ ve köylünün harcadığı bunca mak isterlerken öldürülm~erdir. HMise 72 kiloda Beslen (İzmit) Rahim (Bursa)ya 
ları kısmen kald1rımlıdır_ İşgalde he - paralar hedrolmuştur. şöyle cereya~ etmiştir: _ ı.az tuşla. • 
men tamamen denecek derecede yanan 1 Köyde bir nümune fidanlığı kurulmuş- Bundan dort .. s~ne evv~l Sürmen.e .. kaza - Ad 

(Buala) J"& 

· · · l A k'" kteb' d kü ··k b" bah sının Gorgor koyünden bır adam ölduren ve ana 
Kapaklı şimdi !enid~n kurulmuş gıbıdır. tur. ynca oy me 1 e çu ır mahk.fimiyetini bitirdikten sonra ayni köye 
Bu meyanda hır de ılk okul•yapılmıştır. çe yapmıştır. !dönerek bir kavga sonunda beş kişinin üze-

gitti 

1 
• . • • . '"' rine ateş eden, bunlardan üçünü öldürüp, 

Çanakkaleda zmır pohsı ıçtımaı yar- JJdsını yaraııyan Piri isminde bir hayctud 

b · • k 1 t • • b k 1 • 1 • d b k şehir hapishanesinde cezasının tayinini 
i S J 8 ffiUSa a a arı dım iŞ erl09 e a lyOr bekliyordu. Trwbzon Ağırceza.sında yapılan 

Gelibolu (Hususi) - Bölge, bisiklet İzmir (Hususi) - Yeni Emniyet Mu- muhakemesi sonunda Piri ölüm cezasına 

birincilikleri Çanakkalede başlaınııtır. dürümü~ Said Özgür hırsızlık vak'aları-ıç~ılmış, hükmün icrası için temyizin tas-

ı ak 
" • 

1 
• diki bek:lenmeğe başla~tı. Bu sırada ka-

l!t müsab a 15 nı en cuz i Jladdı - rar temyizce tasdik edllıııi:J, P iri de bu ha _ 
kilometre uzun • ne indirmek için beri Ankarada.n aldığı bir telgrafla öğren -
luğunda tayin edi hırsızlara, yauk~ imiştir. Bun~n üzerine artık. ~u.~ul~~ çaresi 
len şosede yapıl sicllere, papelci\~ kalmıyan Piri bir mel'anet duşunmwı, ha -
mıştır. Çanakka re kar~ı ciddi bir pishaneden kaçmağa karar vermiştir. B~nun 

. için de katilden 15 seneye mahküm Izzet 
lenın bütün kaza • mücadele açtı. tldında birine 150 lira vA.detmiş beraberce 
ları ve bütün klüb Bekçi ve polis teş· kaçmayı tek.lif etmiştir. ~ 
!eri bısiklet ta • kilatları hırsızlık İki katil bir gece hazırlanmış, ertesi sa _ 
kımlarından birer vak'alarilo cıddi bah da tıraş olmak i.izere berber salonuna 

k d surette alakad<ır lnmişlerdir. Piri tıraş olurken baş ağrısını 
işi gön ermiş ve ve sıtınasını bahane ederek baş gardiyanı Adana, (Hususi) - Adana Halkevi temsil kolu gençlerinden müteşekkil btr 

müsabakaya işti- olduktan başka kinin almak üzere hapishane mi.idürüne grup bu.gün Niğdeye gitmişlerdir. Gençler orada iki temsil verdikten sonra 
rak etmişlerdir. pohs memurlıırı Polis M'ü!fürll göndermiş, Hamdi açılan kapıdan çıkarken ·Konyaya geçeceklerdir. Temsil kolu gen çleri cKÖr> ile cHimmetin oğlU> ptyee. 

Müsabaka halkın alakasmı toplamP , _ içtimai yardım iş· Sa l:! Ôzgü.,,r yerinden fırlamış, belinde sakladığı uzun !erini oynıyacaklardır. 
b~İ~~~k~~~mG~cill~~~~&~~~p~i~~ ~a~d~~~~H~~~~~~h- ~==========~=================--
İdmanyurdu bisikletçisi Si.ileyrean Ya ta- ileri bir saftadtr. zetle birlikte kendisini dışarı atmıştır. Ham-
aan olm11~ur. İkinci yarışlar 30kilometre İzmirde bir polis memuruna sorduğu- dinJn feryadına koşan nöbetçi Jandarma 
~ ~· . _ katillerle boğuşma~ başlamışlar, jandar -
uzunluğundaki şosede yapılacaktır. Bunu nuz bır sualın cevabını mutlaka alıyor- m.a Mustafayı gene çiV1 ile omuzundan ya -
da gene Gelibolu İdmanyurdu bisiklet • sunuz. Hastanız varsa onun hastaneve ra.layıp yere düşen silahını kapmışlar, gene 
9fsinin kazanacağı kuvvetle tahmin edil- kaldınl.ması için ot omobil veya diğer bir ıyollarına devam etml.şlerdlr. Bu arada yol _ 
rnektedir. Re5>.im 1dmanyurdu bisikletçisf vasıta temin etmek polis nıemuru f~in larını kesenleri havaya birer kurJJun sıkarak 
Süleyman Yataganı gösteriyor. asli vazifeler. arasında yer almaktadır. ko~kutmak istemişlerdir .. 

o kadar ki fzmir halkı olis te. kllMın- iki katil Ortahisardan Içkaleye doğru ko-
• .. 

1 
• P • ş şarlarken jandarma Maştafa peşlerini bı _ 

dan her rniişkül Prınde aza'Tlı yardım rakınamış, yerden kalktıktan sonra tedarik 
görmektedir. ettiği silahı mahkfımlann ü2e1"ine ateşle _ 

Son haftalar içinde f zmirde esr3rcılar- mtşt1r. Çıkan kurşunlardan biri İzzeti yere 
Boyabad (Hususi) - Kazamıza bağlı la da geniş ölçüdl? mücadele acılmıştır. serml.ş, öldürmüştür. Piri ise Klndinar yo _ 

Hamzailli köyünde bir c:nayet olmuş, ~ lunda ka~arken gene jandıvma Muste.fanın 

Boyaba~da bir köylli farla 
ın~selesindsn adam öldUrdQ 

M h ed G" d vd ·ı vl ş--k ·· · attığı kurşunlarla öldürülm~tür. 
e m un og u 1 e og u u ru, aynı HPrekede b"ır dll"'afln ev•nde Hafif yarası olan Mustafa ile gardiyan 

k-Oyden Hüseyin oğlu Dursun tarafrndan 1 - Hamdi hastaneye kaldırı~lardır. 
bıçaklanrnışlardır. Mehmed ö1müş, Şük- Sa .. '· oşlar bir pOIİSİ Yaraladı'ar - ---
rü de hah.staneye kaldırılmıştır. Cinaye- . An·a·y"da g ü reş bi"İnc·Hkleri 
te sebeb aradaki bir tarla ihtilafıdır. Ka. He~:~e (~:UsikguV'"n !:~:i ~;. Antalya (Hususi) _Günden güne 
ti1 yakalanmıştır. nık f 00 h ı hoş olan üç kişiyi karako'a da- i L)ıa ıen şe rimiz spor iş eri son 

Raşid Rıza ve arkad ış'an vet etmek istiyen polis Mehmedi zamanlard:ı ibüyük biır .hız almıştır
Tavşancıldan Ali isminde biri tabanca ıle Şimdiye kadar pek cansız lbir hctlde bu • 

• alayda ayağından vurmuştur_ VazifepPrvt'r p0- lunan serıbest güreşlere de ehemmiyet 
Antakya (Hususi) _ Değerli san'at _ lis yaralı olduğu halde suçlul;ın b!rak. verilere'k genel direktörlüığün ernrile 

karımız Raşid Rıza, beraberinde Ertuğ- mamış, yalnız cinayeti işlıyen kaçmıştır. geçen gece Ha1kevinde bir serbest gü-
rul Sadi Tek, Halide Pişkm ve diğer ar- Şiddetle aranmaktad?r. reş birinoiliıITT vapılmlştır. Pek kalaba-
tistler olduğu halde cenub vilayetleri - ------- ---- lık bir halk ·kütlesi önıünıde yapılaın bu 
mizde turneye çıkmıştır_ Eoy ~ had da b:r köylU y ı kılan güreşlere «24,, kişi iştirak etmiş ve el. 

Halen İskenderunda bulunan Raşid eyj alfmda can verdi li alh kiloda! SaHıh. 61 klilod'a Orhan, 
Rıza heyeti. Hatayda on temsil vermiş ve 66 kiloda Vasııf. 72 kiloda İb.rahim bi • 
hepsinde büyük muvaffakiyetler göster- Boya'bad (Hususi) - Geçen gece ka- rinciliği kazan.rrırJL~lar ve Antalya böl -
mişlerd.ir. Hataylılar güzide san'atkan ve zamızın Duragan köyünde yağmur ve fır- gesi seııbest güreş !birincisi olmuşlar -
arkadaşlarını aralarında görmekten bü • j tınadan Ali isminde birinin yeni yaptır-ı dır. Ço'k zengin olarak tertib edilmiş 
yük sevinç duymuşlar ve tiyatr.c sa~<ınu-ı dığı ev yıkılmış, Ali enkaz altında kala -,olan lbu gü·reşl,er AntaılyGda ilk defa ya 
nu her gece doldurmu§lardır. rak ölmüştür. pılmış ve çok alaka görmüştür. 

- Hasan Bey, gazetede 

okudum. 

Paza r ()la Hasan Bey Diyor ki · 

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

' 

... Esnaf yaptığı ticare
tin nev'ine göre elbise gi • 
yecekmiş . •• 

MeselA sucu ayrı, 

sütçü ayrı ••• 
Hasan Bey - Peki am

ma sulu süt satanlar deli 
alacası mı glyecekler? 

AZ EMEK 
lli/JS bir_L yemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
En s1ltı4ık zamanda size en büyük yardımcıdır. 

Kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti T• 
yüksek evsafı haizd.Jr. 

Mercimek, bezelya, buğday ve&aJr çorbalık komprimelerlm1z1 
her yer1e bulab111rsinız. 

ÇAPAMARKA MÜST AHZARA Ti 
M. NURİ ÇAPA Kuruluf tarib.4 DU 
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uz·u 
Müferrih ve midevidir. 

Toplantılar: 

K ö;,: H:ılk 'liude ufuam 

Kadıkö1 Haltenncien: l yıs f40 Cuma 
l0,30 da Rvtmiz .s:ılonıında. Bay Dr. Prof. Sa

ni Yaver ıtara!mdan ezle ve Boğaz lltl -
ha'blnn) mevzulu ~ konferans verilecek -
tir. Herkc.ıı elebilir. 

Üsku<'b.r H:tlk"lnde Jronrenn!! 

Üskii<lar Halkevfnden: 6..5-940 Pazar gU -

nü saat ıs,:ro d3 EvimiZ salonunda •Doktor 

!tazım isman Gürkan> tara.fm<ia.n fKAN -
6ERl menul t>ir konferans verilecektir. 

Konferruı.s;ı; herkes gelebillr. 

EREGLi HAVZASI 
ür eri Satış BirU~in en: 

3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 numaralı kara!mamenin 3 
sayılı !kararına göre teşclclkül eden 

•• EREGLI HAVZASI KO .. ORLERI SATJŞ BIRLIGI .. 
Merkezi ZON<XULDAKTADIR. 

POSTA Sayfa • 

inkıbaz, Hazımsızhk, Mide Bulantı ve Bozukluğunda, Barsak 
Tembelliğinde, Mide Ekşilik ve Y c.nmllarında emniyetle kull~nılabilir. 
MlDE ve BAHSAKLARI temizler alıştırın :ız ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikknt. 

~iye Askeri Satmalma 1 İstanbul Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı İlanları ~omisyonu ilanları 

Selimlye birliklerinin gii.nlilk LhtJyaoı için 20X230 eb'admda 100:150 aded dış ve 231 :300 Şe~ ve ev.safları dnhillı:ıde o.şağıda m~ 
evsaf ve şerait dahilinde (10000} k1lo taze aded iç lfistlk pazarlıkla .sa.tın ahnacakt.u. t.armı ~ .sadeyağb.rı nlınadktır. Kapalı 
l:ı:ıkla ile (10000) kilo taze ~il soğanın 2/5/ Pazarlığı 6/5/1KO Paz:ı.rt,e.st günü saat 11 de- zar!lo. ekslltmesi 15/5/9«1 Çarşamba g1in6: 
94(} Perşembe ıünü .ııaat oDda puarbtl& ek.sil\ dir. Dı.ş lA.st.iklerln beheı'ınc ıgs lira. iç liiıs-. Süloğhmda. tın .al:ı:m Jromf.syonunda yapı_. 
me.cıı yapılacaktır. Tnliplerln belli gün saatte tlklerin beherine 21 lira fiat tahmin edil - laeaıktır. Şartname ve e>"Safı !hergün komıs., 
k:ı.t'i teminat ve kanun1 T616ikn.la.rile biillkte miştlr. Ko.t'i tmıina..tı 3652 lira 65 kuruftur. yon görülfu. İ.steklllerln kanuni veslknıo. 

'

Selbniyedeki tümen sa.tın alma komisyonuna Şart.namesi komJsyonda görülür. Taliplerin 1rile beraber ibale günü ihale saatinden et 
Birlikten kömür almak istiyen müstahliklerin 15 Mayıs 1940 tarihine ka- gelmeleri. <3500) mnayyen vakitte Ankarada M. M': v. satm fgeç bir sant evveline 4tadar teklif mektu~. 
dar İstanbulda Topha'nede İskele caddesinde 28 numaradıa ve 15 Mayıs * alma. ~una gelmderi. C1615) <3U5J. l':ı.Tmı tı:xımısyona verm~ olmıtlan "•nmdlf) 

940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonguldaıkta SATIŞ BİR- * 0 593•3nsn 
LİG! :MERKEZINE müracaat eylemeleri lazımdır. Selimlye Tümen blrllklerile Hayd:ı.rp<ı.Şa rts. 2(} ton sade yatı tn.hllle tabi Teldrdağına Miktarı Tutan Teminatı İhale san.~ 

•• .. • kerl ha.!taneıtnln 939 ve 940 mali yılları iht.L teslim şartlle beher kilosuna verilen 132 ku- Kiilo Lira Lira 
KOMUR SATIŞ ŞERAITI: yacı için ~cra!t ve evsafı dahlllnde (75000ı ruş 75 santim fiat korca gali görülmüştür. 
1 - Köm.ilT alıCJlarınm körnUr bedelini peşinen öck-meleri şartın-. kilo aığır et!nin 3/5/940 Cuma günü uat ıı de 4/5/940 günü saat 10 da Teklrdağınd tunıen 
2 - Kömürler Havzada F. Q. B. olarak teslim edilecektir. tnpalı zarnn eksiltmesi yapıla~. Mu - satın clına komisyonunda eksiltmesi yap!lo.~ 

7800 
7800 

0$94 
9594 
&750 
9750 

720 
720 
731 
731 

u 
11,3Q 
lö 
15,30 

I 

T 1 f d sl· ZON 'ULD 'K - SA l'lKÔ~IÜR . T-' f . 145 ZONGULDAK ,, hammen bedeli (257901 llraıdır. Ilk temınau caktrr. TcmJnatı 3993 liradır. 0612) <3482) 
e gr' 11 re · v ~l. IQ.le on. CI9J4l lira (2Sıl kuru§tur. Ka.rumı -1dc tan. -\L 

7800 
7800 

zlm e~l!lecek teklif zarOanmn ihale aaUn _ T:ıhklm edevat kılıfları p:ızarlıkla yaptın. * 
Devlet demiryolları ve limanfarı işletmesi 

umum idaresi ilanları 
. 

den bir Eaat eTITellne tadar Selim!Jedekl bcaktır. Pıızarlıklo. ekslltıne.si 6/519{0 gunii 500 çift demir alilı üstlü karyola pazarlı 
'1."ümen Sltınnlma komisyonuna verıneleri_ saat. ıo da Koeyad.a askeri satın alma. ko:nls- la sabn alınacaktır. Muhammen bedeli 19.750 
evsaf ve şcrnru hergün k.omisyon<la i:t)re • yonundo. yapıl:ı.caktır. Tahmin bedeli 16,142 lira; 17.at'i teminatı 2463 Ilradır. Pazarıı~ 
bilirler. 13080) lira, kn.t'i teminatı 2421 Ura 30 kuruştur. İs- 4/5 940 Cumo.rt<lSl günü sa.at 10 da Ankarada! 

.............................................................. teklilerin Konyada komisyona gelmelerL Nü.. M. M. V. Hava satın alma komlsyonundtt 
18 4 1940 tarihinde yapılan eıtsntmesı feshed11mlş olan ve muhammen bedeli 32195 

o'l3n 18 kalem muhteli.f ampuller 9 5 1940 Perşembe gUnü saat 15 de kapalı zarf u
m ıle Ankara.da ldııı.re btna.mıda satın ~ctaktır. 

m\IIlcleri koawyonda görülür. (11i16) <MSGl yapılacaktır. Şartname, evsaf ve nümunesf 
,..,.~~~,...._.,.._,_,_.-llllıı.,.._.-ııııwııııı..-...-ıııı~ * ~ergün öğleden sonra komisyondn görfilfiı\ 

l·ıAn Tarı"femı·z 90 ton yoğurt kapalı zarfia 17/5/940 günü Isttklilerln kanuni belge ve teminntınrll4 
Bu gimıek lstiJenli!rln (2414,63) llrnlık muvn.kkııt teminat lle kanunun ta.yln etti-. Cl saat 15 de Ankarn Lv. Amirliği satın alma bclU güm:le kom~ona gclmeleri (1603-3454~ 
vcs flerin1 ayni gi.ln t H de l1ı.dilı- komisyon relSliğll'le vermalert 1!., 

smıdlr. 

Ş:ı.r~ı.mc:Iel' CJ6U turuştl Anta1'a ve Ha,'d""r.:"~""'· - veznelerinde 

İstanbul Komut nlığı Kurmayından: 
Orduda hiz.me• istekli makinistlerin iktmet adresleri yazılmak suretlle bir dilekçe 

İst. K.lığına. mUraca.ıttlaıı ilin -olunur. •32lla 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından: 
Es hir hava okuluna Fraruı;m:a terciimam a.Iınacattır. Bu tercnmaniarın Fran-

eızca )i.sa.nına ...atıf olmalan p.rt old ci>l imtihan netice.sinde telmft t. 
lAha tı nler tt-rclh edileceklerdir. 

Taliplertn lmt.ihaıı:da ~terettkle.rt IJ1abUertne göre azam! 170 (Y'Uz ye~) Ura,.a 
bdar ~ t "Yerilect.kUr. Bunlafaı Türll olma.$1. ecneb! kadınla nll bulunmaması. sıhhi 
durum.unun m k1 ~ il 1: olduğunu tevsik e~l lbımCır. 

Taliplerden Ankarada bruunanlar mekteb şa.?ıadetna.meıerr De şimdiie kadar çı:ü~ 
O)duğu yerleri g,östcrlr bonscrvWeri ile Ankarad& Milli Müdafaa Hava Müsteşa.dığı zat. 

erı :şubaslae; diğer yf!l'lerde bvlunaıılnnn d~ruca ve bu ve.sal:clerlle Eski.şoe-hlrde bava 
omuta.ıllı.ğuı.a 515194Cl akşamına. kadar müracaat. etmfien lhıMdır. İm eüzıü 

gerek Ankarada. -re gerek E.skl.ş6blr ha.va okulunda 6/Mayıs/MO Pazartesi günü sa.at onda 
(10) yapılacaktır. 0915) (3367) 

······-············ ...... 
Birinci cahile 
J kinci ıahila 
V,üncii ıııhile 
Dördüru:ü. ıalail• 
iç •alıilcla 
Son .Jtil• 

'100 
250 
200 
ıoo 

60 
40 

• • 
» 
• M.uanm bit mlldd•' u.ıtında fu. 

ıaca mikt.rda Uln 1aptıracaklaı 
aynca :ten'lllltl:ı: ta~ il~ 
edeceklerd.lr. Tam, :nrım 1e çe:tret 
aayta. UAnlar 1;,\n &1rI bir tarif Uıplf 
ed1lml§tir. 

Sazı p ı&'mn. Ucad llblamıa &14 
ffler ig.tn P &dre36 müracaa~ ecW.. 
ınelldlr. 

TDrk·ye CUmhuriye,·. Merkez Bankası 
AK 'l'. 1 F 

Kasa: 

27 - N:san - 1940 Vaziyeti 
PASIJ! 

R6mlsy-0nunda ihalesi yapılacaktır. Tahmin * 
booell 22,500 lira ilk teminatı 1687 lira 50 . 
kuruştur. Şartnamesi koml<ıy<>nda görülllır. Keş.tt bedeli 1%5,964 llra. olan 12 aded ben,. 

. 7.in tnnk.ı kapalı ~rfla ek:illt.me~ konmuş • 
İçındc ktınun1 ve tlcaret vesikaları bulunan tur. İho.J.es1 615 940 Paz.utesi ünü t lif 
kanuna uygun teklif mektubları saat 14 de İl g 
k~~ ı. uı 1 cıaıı> (3481) tedlr. k teminatı 944.7 lira 30 kuruştur. Ke. 

u.uar ,,.,ab o unur. şl! ve. projeleri 630 kuruşa komisyondan a;., * . mır. nwblenn muayyen s:ı.a;ı;.ten btr saat ev-
Hcpsine tahmin edllen ffatı 65,230 lıra olan vel1ne kadar zarflarını Ankarada M. M. v, 

20.x e'b'nıdmda 220 aded otıa l.ç ve dış lis- sa.tın Alma. Komisyonuna vermeler' 
Uklert, 7.X34ı eb'adında 60 aded zıs kamyon iç- Cl56a) '·c3Hl) 
w dış. :axı eb'a.dmclh 200 aded tam~ i~ n 
~ 600X16 eb'admda 50 aded kamyon iç ve * dış Y.ıstlkierf ta.palı zarfla e.t.sntmeye kon _ 246.600 kilo nn kapalı zarfla 3/5/940 cuma; 
muştur. İhal~l 18/5/940 Cuma günü saat rfi:ıü .saat 11 de Mer.inslnde Askeri Satmalınaı 
n declil'. İlk tmılnat:ı: 4892 lira ~ kuruştur. koml.~ullds ebiltmeit yspılacu.tır-. nh .. 
Şa:rt.ruıme,,f 317 turvşa ~Ddan alınır. m:in bedeli ~.664 ll:ra, ilk ieml:catr 2224 lira. 
İsıeldllerlD' ınua1yyen Ta bli- saat- ene- cm. İstü:lilır.ln ~tlit zarflarını ihale günü 
line kad:ır zarnarıı\ı Aiika.i'ıidl1 M. M. '!/. BS'tlli \h e saat..tııden ıbir saat evveline 'kada:: ko • 
alma komi.!yonmıa. nnnelerl (161-i) (34.M) lsıtsyon:ı wr.me~ 0661) cs1ou 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonu İlanları 
6üvari binicillk okulu için sekiz kalem 19/ 41/94(} münakasa günü tallbl çıkmıyan 

inşaat malzemesi 7/5/940 günü saat on birde İstanbul deniz levazım deposuna teslim edil. 
ııa.ıarlıkla alınaco.ktır. Muhammen flatı Ud mek üzere iki bin dört yüz otuz dokuz Ur• 
ji1% .kırk altı liradır. Şartruımesinl görmek kırk iki kuru.şluk gaz pazarlıkla satın alına.. 
· her gün ve pazarlığa. girmek Uıtlyenlerin caktır. Münakl\Sasına 3/5/94-0 günü saat on,;. 

pazarlık günü muayyen .saatte ket'! temi- da başlanacaktır. Şartnamesi komisyonu .. 
tlarlle -beraber Fındıklı~a komutanlık Ba- muzda hergün görülebilir. İsteklilerin kat, 

t;m alma komisyonuna murae:ıaUnrı. (3523) "--•- t k 1 ... , ""Aft~~ * 9':u•uıa· a. çe e ... ~e ...... ......,..,r Fındıklıda ko. 

3:l nci alay ihtiyacı içln dört bin kilo gaz ınut:ınlıt satm alın& .komisyonuna nıüra .. 
"3Z3rlıkla satın alınacaktırı 'Münakasasına cnatıuı. &3389ıı 
3151940 günü saat ~n blrd& başlanacaktır. * 

.Altın.; Snfl k1ı 
BANKNOT 
tJFAKLllt 

rıım '11.7'1 8 ıs.ooo:uoo,.:.ı Şartnamesi komisyonumuzda hergün görü~ Kırklareli lçln dört yüz yirmi yedi ııa llf 
lebllir. İsteklilerin belli gün ve saatte kat.!1 yüı met.re mıkap muhtelit eb'atta beyaz ça ı 

.~~~ı'liiiilıo....,;;.;~~~~·~~~~~1~~~iicıt·~· o.t nkçelerile beraber Fındıklıda tomu. kerestesi ile ikL bin kilo V1 ld bin k ·' 

Dahildeki Muhabirler t 
Türk llrast 

llariçtcl..i Mulıabirler: 
Alt.ın: Safi kilogram li.124.641 
Altına talı11l! ka ı .serbat 
dövizler 
l>tğer döY~er n Borçtıı tJ1r:tq 

kiyelerl 
Hazine Td:rilkd: 

~ruhte e:uı~n eTI"akı nakdiye 
brşıtıb 
kanunun il - 1 lncl 11.addf'!e
rtne teYtı'un. hanna t&ra.!llldaD. 
W.ki tedlnt. 

Senedat C&zdtmı : 
'rt ARI SF.NEDAT 
~.-.u -ve 'I'ahvilat CU•la• ! 
~nıl* d1leu nrUı ı:ıU-

4 - d!Jmln . •ar:piıtı ~Ul ... 

("l'Üv1Ui tttibart Jıl1metla) 
~ _ ~ e.m:am. n tahTllü 

AVBMlar: 
~ ma ftdell •ftllf 
4ltm "~ 1i•r1M 
~Tillt tzertne 

Hissedarlar ı 

Muhtelif: -

371J.:Dı,<H 

8:Gl4.198,%1 

36.466,79 

28.499.005,84 

158.748.563,-

~123U25, 9S 

.f.'7.887.5H,M 
1.395.971),13$ 

• 0.26&.000,
.n.ı83,65 

7.848.773,40 

37.150.270,84 

139.869.987,-

2CU34.42S,H 

M.283.~ll>,D 

17.164.962,05 

4.500000,-
22.14.8.. 04.9 ,,31 

Husu..<rt , 
T«'clavüldelti Banlnotlar: 

neruhd~ edUen en.tkı nakdl,e 
K'lı.rumu:ı il - 8 inc.t msddelerl 
:ne tevtıl;.an hazine taı:aündaıı 

k1 teiı.yat 
Deruhde. ecdllro ena h n.ak~• 
bntir...si 
Karııııı. u.mamen altın alarak 
ilheten tunüte nıedilen 
Re~-slı:ont mub~ll( 11b•tt~ ı.cra. 
UJ:ed. 

JE\"DU l': 
Tiirt lira.sı 

Altın~ S K". 55.5ı{fl.930 

DrJviı: tadh a?atı: 
Altına ta?1Ylll hbU diıvtaler 
Dtter de" .ııer n alal.'&klı kllr1na 
~WJ:i 

Muhtelif: 

18.879 576,-

139 868.987,-

l'l 000.C , 

160.000.000,-

63.3!5.714..~, 
78.124.167,90 

3.D34,61 

36.902.111.; 17 

12.IBa..666 15 tanlık satın alma komisyonuna müracaat • on yedi numara ba~ teli 6/5/940 gunü sa ..... 
' lan. a3387» on beşte pazarlıkla satın alınacaktır. Mu .. 

316.008.987,-

_ * hammen bedeli yirmi dokuz bin llrn olug 
Yedek subay okulunun ihtiyacı olan Ben- kat'l teminatı dört bin üç yüz t?lli liradır. Çj;. 

z!Iı, makine yağı yazlık, gres yağı, gaz yağı 
beğeni! . k pazarlıkla satın alınacaktır v1 ve <bağ teli ile ker~e ayrı ayrı taliplere 

anak:S:sma 3/5/'940 günü .saat on dörtt~ !ha.le olunabilir. Hususi ve fenni şartname
başl nacaktır. İsteklilerin ıtıelli gün ve saatte Ieri görmek için her iş günü ve p!lzarlı~a if.., 
nümunclerlle bera.i>er Fmdıkl!da komutan. tir!Ut için muayyen gün ve saatte Fındıklı~ 
lık aatm alma komisyonuruı miir.acnatlıın. komntanlı.k: sa.tın alnı& l:omfsyonuna mü,. -

a3388• caatları. e3419o 

Deniz Lenzim Sabnalma Komisyonu linları 

141.499.882,55 ı _ 'nhmin edllen. bedeli .ssım ııra cıran ı - -nwmm ecınen bedeli ~sso ıın 

.ıo.o metre yataklık eoimma bezin 181 .. 20000 aded battaniyenin 18/Mayıs/940 
Mayıs/ 940 tarihine rasUıyan Cumartesi gü. rilılne ra.stlıyan cumar~ gü.nü 8 t u 
nü s:uıt n de kapalı zarfla eksfltme.!l yapı- k pal a ''"iltnı • ıl Aftlot 

t 
a ı zar a e~ e.sıı yop n..- ır. 

36.905.~ 78 ıaca.k ır. 
11'1".,,,. 1 .. : 2 _ İlk teminatı .m lir& olup şartnamt- 2 - tırı teminatı cl4'Mt lfrıı.ı &75» lcuı 1 

oohTlS, vv,l ~ . -
si her gun ko~ndan para.sız olarak alı- olup şartruımesı heı- gun komisyondan p: 
ruı.bllir. sıa olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarı - 3 - İsteklileı:ln 249() Stıllılı kanumm "" . 
fatı dahll1nde tanzim edecekleri kapalı tek- ıat.t dahilinde tan:ıim edecekleri kapnb 
lıf mektuplarını en geç tıem gün ve saatten 11! mektUJ)larıııı en geç, belli gün ve s&Mt ı 
bir sa.at evveırne kadar Kasımpa.şada bulu-,blr saat evveline kadar K.nsımpaşa.da bulu • 
nan komisyon ba.,kanlığına makbuz muka- nan komisyona makbuz muka'billn.de vel'me~ 
bilinde vermeleri.. c3496lf lerI.. c3499» 

Yekin 640.002.548.62 Yeldhı 640.002.548,62 Deniz Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığından 
1 Temmua 1938 Wilai:nden ftfbaı:en: Wonta hidf ~ 4 A1tıı:a üzerine ~ 3 Heybeliadadakl okulumuz için iki nıatematik öğretmeni a2ınacaktıır. İsteklilerin öl. 

~ile •lada Dtiicwaattım mm 
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BAŞ, Diş, 
Nezle, Grip. 

SON POSTA 

ROMATiZMA, 
NEVRALJi, 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrıları keser, icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
T akli dl erinden sakınınız. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

• 
< 

,... Satıhk Piy 
Ekzemanın 141ctdtr. 

Yua ve çıbanlarda kullamlır. Her Eoaanede kutusu 5n kuruştur. 1 
«Btect. markalı yeni bir piyano satı.. 

l.ıktır. Beyotlu Aynalıçeşme Pllta han 2 
numar aya hergün OAieden sonra mllra.. 
c.&at. 

istanbul İş Bankası Karşısında 

u 
E 

Si 
ER 

En ince ve en nefis mevaddı iptidaiyeden ve bahar çiçeklerinden istih • 
mr edilın.iş olup terkibinde cildi temiıleyici ve yumuşat1C1 maddeler vardır. 
PUDRA ve KREM alırken mutlaka llASAN markasına dikkat edinls. 

Üçüncü keşldeda 50.000 ve 20.000 lira lı k iki büyük ikramiyeyi muhterem 
müşterilerimize kazandırmakla gişemiz müftehirdir. 

Gisemiz cıkan ikramiyeleri dilkkAn önünde bağırmak Ye çağırmak gibi hareketlerde bulunmaz ve hiçbir suretle teşhir etmez. 

Ciddiyet ve doğruluğu ile tanınan yegAne gişe iş Bankası karşısında 

ALOL CEMAL GİŞESİD. • 
Sayın bayan ve baylar yeni tertib biletlerinizi gişemizden almağı tercih ediniz. . Gişe sahibi CEMAL CANTEZ 

Tra~ bıçaklarında 
Hiç zam yapılmamııtır. 

Piyasamızda daima mevcuttur; 

Ereğli Kömürleri işletmesi l 
Kömür Satış Şubesinden: ı 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömll r satış şubesinin bilumum mevcudat, 
tenhhndat ve matlO.batı bntnn hukuk ve vecaı biyle 3870 numaralı kanunıı 
mUstenfden 2/12891 numaralı kararnameniu 3 sayıh kararı hükmUne göre 

Teşkil edilen 

EREGLI HAVZASI KOMORLERI SATIŞ BIRLIGl'ne 

KANZUK 
MEY.VA 

TUZU 

sRG SUYU 
LOSYON 

MAjiK 
SACLARINIZDA HİC KEPEK 

<:>~ BIRAt<MAZ ~Ç;-

~ô[MfS\ ~~~ 

1 KAN ÇIBANLARI 
. TRAŞ YARALARI 

ERGENLiKLER 

v 
DOLAMA 
ŞiRPENÇE 
PlY-ODERM-IT 

ARPACIK 
SiViLCE 
AKNELER 

MEME 1LT1 HA B LA R 1 ve Ç AT L AK L A R 1 

HER TÜRLÜ YANIKLAR 
KONJEKTiViT ŞARK ÇIBANLARI 
KOLTUKALTI ÇIB~NLARI 

PATI EN ERKEN VE EN 
EMiN TEDAVi EDER. 

POLIV ALAN ve POLIMIKROBIYEN AŞI 

1 İstanbul Belediyesi İllinları J 
Tepebaf.ında Meşrutiyet cad.deatnde Tepe.başı bahçesi CA.srl sinema lle kıflık tlya.tro ff 

kı.ghk tiyatro ile mUnhedlm Oardenbar a.rasındakt kısımlar) bir sene müddetle kira1a nril.. 
mele üz.ere kapalı zarf usullle arttırmaya konulmu~tur. Yıllık kJra muhammen! 6000 Ura 
ve ilk temınatı 376 liradır. Şartname za.bıt ve munmelM. müdUrlütü k~de pıırille

cekt.lr. İhale lS/'5/ 940 Pazartesi günü saat 15 de datmt encümende yapılaeat.tır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarlle 2490 numaralı kanunun tari.tatı çe't1'9 -
sinde hazı.rl!yacakları teklif mektuplilnnı ihale günü saat 14 de kadar da.1m1 enct1 -
mene vermeleri. (3366) · 

Pınarhisar İlkba_har Panayırı devredilmiş olcluğundan all\kııdarların her tnrlU işleri için 15 .Mayıs 1940 
tarihinden itibaren Merkezl ZONGULDAKTA bulunacak olan Adı gaçen 

Satış birliğin~ ınUrac:ıat etmeleri. Bir tecrübeden sonra neticeye 

~---------------.. ------•-"' '111111111-1> hııyret edeceksiniz 4m-• 
Pınarhisar Belediyesinden : 

Her sene açılmakta olan Tralcyanın meşhur Pınarhlsa.r ilkbaıha.r p:uı&Jtn ba 
sene de 20 Mayıs 94-0 tarihlnde açılarak üç ıün devam t deceii llA.n olunur •• ~ 


