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Almanlar arası·nda bOyük 
muharebelere doğru ... 

. d mi r i k·: 

~~Türkiye, lnııiltere ve FFa'tl• 
le ıtt ·ıakına - iyi veya lena 

~ıın ayırd etmeksizin - dai· 
illa •adık kalacaktır. Gayeni-

Müttefik kuvvetler ne kadardır ve nere 
ea 1mit Olabilirler, bUnların yapacaklan • 

YAZAN 

Emekli general H. Emir Erkilet 
«Son Po•ta» nın askeri muharriri 

Ze •• k k d .Yu ae ue •ar•ılma-z: itima-
b»tız var. 
"1 ııhtelil harblerJ e rarpıı· Pt1 b :ı- Dün Londra 
lf ir aaker olarak, denizle-

"e hah "miyetin size ne muaz- radyosu mütteıü. 
~.bir iatilaJe temin ettiğini tuvvetıerin Nor-
vııırıın.>, Bir Danimarka ıehrinin ifgal .gününe aid manzaraa veçin muhtelıJ 
h-M llı Sef, hadiselerin İskandi- mıntakalarında , 
;"'"Yada arzettiği veni inkic;af _ Londra. 15 (Hususi) -:: İngiliz kuvvetlerinin, Norvegin muhteı-... noaaauırında Norveç radyosu cia 
•ar1 b · • .. karaya çıkanlclıklan. bugün bahriye ve harbiye nezaretlerinin müşterek bir teb- Narvik ve havalı· 
ı.ı . ırçok karışık ve tehlikeli u~ıe bildirilmektedir . 
..... C!selelerle karşılaşmış ve bu a• 1 kıta t h . ııinde karaya çık-
;~ıeseleleri muvaffakiyetle hal _ , Tebliğ. ~iz a ının angı noktalarda karaya ihraç edildiklerini tasrih tıklarım haoeı 
1etrn

1
·n b. . etmemektedır. verdi Be l" t 1 

• "'ıl ır ınsanın sakin emni -
1
• • · r ın c -

~~t:Ie telô'kki etmektedir. Sözüne Norveç teb ığı : mi ise Alman 
~"arrııa: kıt'alarmm iigalı 

B I 
Maahaza, Norveç umum kumandanlıı.ı tarafından ne..-Anen tebıtı•de. Jngiliz ıt d b ı 

'

• ~< en, ngili~ karakterini bi· a ~--YAA s a m a u unan 
,...,_ J, .:-1 tl' N kıtaatının Narvik ve havaHsini Almanlardan Jstirdad ettikleri, müstevlilerin İl- yerlere düşman 

.... 1...' emsper ır. e kaJar veç hududuna doğru kaçmakta olduklan bildi11ilınektedir. ;,;ın, ceaar ve •atlık olduğu. kıt'alarının çıkrna-
ı.! ~~i!'.im. ~ lıaralıtet", bu ye- iki ateş arasında : dıtını söyledi. 
~-. •ICIQ ael, 'b ı b 'l Bunlardan çıkan l!efi h 1 ı:ın mııcı o a ı e- Ayni Norveç tebliğine eöre, Narvikten firar eden Alınan askerleri Norveç manll müttemc 
.ti!- er türlü mefQkhote gö- kuvvet'erinin ateşile kar§ılaşmaktadırlar. •ıııa tterecelıtir. • kıt'alarm Narvike 

•<V 'J J, ı· lı ,__ Norveç:i'erin sevinci : ve bunun şimal vo 
«ı 6a mı e e un İ nayatımı· cenubunda birkag 
_. katlar nk •1k ve bu ka• Müttefiklerin Norveçe yaptıkları askeri yardım ge .. ı. bir mahiyet arzetmek-
'l'Qr Jtl u.., yere çıktıklarıdır. 
l ıızun mü et karartmıf o- tedir. Bu yard~~an c~et alan Norveçliler. timdi daha büyük bir ne7'" ve azim- Zaten Cumarte-
!" lıarb ıztırabr, çok ıürme- le memleketlennın mudafaasm:ı koyulmu•,ardır i ·· ·· (ta N. ) 
ıııe11 • ·ı · . A . ?A • • s gunu ısan 
tlı ı ın•ın ve vrupa yeni· Norveçli tayyare pılotları İngiliz kuvvetlertne iltihak ederek, dPrhal faalıye- İn ·ı· d . t·ı er. aıılh lı S gı ız enız ı O· 

~lre:ini':'i';i~i;/, t~Z:.e":. te başlamışlardır. - - • • ~!U:U 8 ind sayfada) IU Narvik körfe· 
1 ederim.>> Al 1 N t t 1 zinde ve i~ fıyorci-

~···-···---·-···-·-····-·--·-- man ar orveç e pe ro =~d~1ın.~·
1

~:~ Eski tekaud ribini bat.np iDL~a ": 

re ihrac 
•edir? 

maaşı sıkıntısı çekmiye ba~ıamışlar ::~ı~~ ':'~: • ıııusv •1 , 
arına Z81h v rezesiru daja ka- • • ~ SICA 1 ~ . <t 

belli ş·dd 1· h b 1 d d• Al k 1 • çırdıktan sonra 
"il " müdafaa e ncümeni ı et ı mu are e .. er eva~ e ıyor, m~n uvvet en müttefikler için ya~ıl~ca~ ilk if, ıtt ıcın !bunu yaptılar. Eter bunu J'lpmaaJdı)ar, 

layihayı tadil etti cenubu şarkı Cephesınde muvaffakıyetler evvel yazdıjımız gıbı, Narvik ve dolay- onların denize hl.kim olmaları ve w hl-

.\ııq,, - elde ediyorlar, muharebe İsveç hududuna dayandı Jarına asker çıkarmak olacaldL Onlar da <Devamı sinci --ı 

;;::, ~.~5 ~~= En_!:!~ ::~ Almanların Osloda kurdukları kukla hUkOmel istifa elli ı· sveçte her an Almanların 
' e\>vel Malıye Vekılı Fuad Ağra-
lıı.Qd huıurtle yaptığı içtfmada eski te- Loncira. 15 (Hususi) - ~toıu:ıo~mdan 1 gün evvelki mahiyetini muhafaza etmek· t t 1 • b ki • 
'dkanunu ile maaş almakta olan mü- bildirildiğine göre, Norveçın ıstılasını tedir. Yeni sevkulceyşi yolları ele geçir- aarrnz e me erı e enıyor 
~ duı ve yetimlerin maaşlarına va- müteakıb Osloda Almanlar tarafından mek için iki taraf araaında muharebeler • 
'lt IQ: tamına dair olan kanun IAyih~ı- kurulan Kuizling'in kukla hükumeti, bu yapılmaktadır. Alınanlar Oslodan mem-
~ 11.ı lakere etmiştir. Hükfun~ tarafın- gün iatifa etmiştir. leketin içine doğru muvasala yolları u- Stokholm 1 S (Reuter ajansı bildi - f1 hazırlıklı bulwıulrnaaı emri ildar e-
.-._ ' ' ı nevi ma~ sahihlerinin maaşlan- Muharebe vaziyeti ' ~unluğunca mümkün olduğu kadar çok riyor) : . . . dilmiştir. Diğer bir eıni~eye glSre 
~ p hrıası teklıf edilmekte olan zam-l Paris. 15 (A.A.) - A..kerl mahfeller- ılerlemeğe çalışmaktadır. Bundan mak- tsveçin cenubu gdrbısınde. oau ILı- de. memlekette mevcud bütün benzin 

'8lt 1l1a&fa fiAvesi suretll~ yapılma-, de beyan edildilisae gtr-e Norveçte son 24 I sad Norveçin seferberliğini güçleıtirmek j sımlarda, yann ~le vaktinden ittba- stokı.rına hUktlmet tlıınlfınkian vu'ı-
"Yamı 8 inci •Jfada) saat zarfında ceıre,.n ~n barekAt bir (Devamı 8 i.nd sayfada) ren, muhtemel hava taarruzlarına kar (Det>cımı J flncü acıvlcıda) 

~ 



2 Sayb 

Her gün 
Norr:eç oazigeli karşısında 
iki türlü düşünce ve 
Bir üçüncü mülahaza 

N 
Ekrem 

orveç hadiseleri karşısında umu

mi vaziyeti tetkık edenlerin .iki 

SON POSTA 

R e simli Dla.kale: iki taraflı proje 

Nisan 

Sözün kısası 

Gene abalı 

ı · E. Ekrnı T 1• 

oılost:ınbu Belediye kooperatifinin heyeti u.. 
.l.mum!ye toplant.ı.suıı takıbe giden mesleL 
Uışlnnmın salondan dışarıya çıkarı1dıklııtl· 
nı efkarı umumiye şuphe.siz, hayreUe b111· 
ı:ım.ışt ır. 

Kirli c;amcışırlann e arasında )'ltarunıı• 
sı lcab ett.~nc dair gerçi, !renklerden müo. 
takil bir soz tetns!li \ıırdır. 
I.~in bazan öyle ku-li çamaşırlar olur Jd 

bunlan gi%1! kapaklı yıka.Iruı.ğa kaltı{mal 
onlaı'1n kirli mahlyetlerlnl daha dn nrtt.ırır. 
E:ıhusus ki ortada elden ele gezen bır ra

por vardır. Ustellk de böyle knlabalık bit 
toplnntıdn ce:eyan eden mu~ .ırın. 
dinlenilen ve roylen!len sözlerin d:s. ;:'!} il 
sızmamak 1mkfını yoktur. 

Belediye kooperaUfınde bir değil, bin ta
ne sul.istmı>J olmuştur. Murakıb raporundt 
tası-ih edilen bu suHstimallerin k:endl.sınden 
gizlenmesini, cfkllrı umumiye, bunların ort
bas Edilmek istenildiğine hamleder. 

ge 

Fransız Jraminan Retz me bur mft.Saflnbelerirırlc·n birın-

Onun içlı.., ga~ctecıler bu to:plnntıd:ı.n de- r. 
ğıll uuıkl:ı~tırıJmak, blllıkls oraya davet edL 
icrek tenvir olunmak lCı.zmıdı. Ve bu suretle, 
ocbemehal vazifesinl gôrmekle mükellef bu. 

lıyet halin<ıedir er. Dıyorlnr ki: Ka_ d_ın şaphaların_daki I:_, ............................... : .................... -~ .. , Çifte düğ ·,:n yapan 
c-Norveç meselesinin ilk safhası ar- B l ki ld l ? Hergu b f k 1ık kapanmıştır. Almanya cc uranc bir lflm er es ır -er. n ır 1 ra . Nineler ve dedeler 

karar verdi, bu karan da akla ha3Tet ve
recek bır meharet ve surntle tatb k etti. 

ln.gıltere tereyağı. süt, peynır, yumur
ta. Jambon, lard ve bacon gibi yiyeceğe 
mutealLk ihtlyaçlannın yarısını Dani
mnrkadan, demır, çelık ve maden ihti
:yaç1annın yı.izde kırkını da İsveç ile Nor
\eçten te.m-..n edıyordu. Bu oluk artık :lıı
€1lt€.re hesabına kapamruştır. bundan 
o~ra Almanya hesabına işliyecektir. 

Bununla beraber Norveç htıdiselerinde 

bınn~ safhanın kapanmış olmasına mu
kabil ikınci safhanın açılması uznk değil
dır. pek yakında mutteP.kl r Norveç top
ra[;ma asker çıkarmaya çalışacaklardır 

\e çıkaracak1ardır, fakat tutunmaya rr.u
vaffak olmaları imkansızdır.> 

Motörün sesi 
Her zaman yalan sövliyen bir a

dam, bir sabah uyanınca kansına ge
ce gördüğü rüyayı anlattı: 

- Bir motosiklete binmi§tim. Sa-
atlerce motosikletle dol<l§tlm. 

Karısı ccvab venli: 
- 1 şte, dedi, bu doğru.. 
- Yalan söylemediğime sen de ka-

ni oldun değil mi? 
- Tabii.. 
- Yoksa St!n de rüyanda beni mo

tosiklette mi gördün? 
- Hayır, sabaha kadar motör sesi

ne benzer bir horultu duydum da .. 
\. __________ .! 

Almanya ne kadar 
tahtelbah ·r inşa edebilir? ... Harbde surprız çok kuvvetli bir fımil

dır. Bazan en uzak, en za~ıf ihtimalleri 
dahı hak1kat haline getirt'bılrr. Bu kuçuk İngilterenin en ciddi meslek mecmua-
noktayı kaydettıktrn s nra soylemek lanndan biri olan The Montorship ~alcn 
icab eder ki: Almnnyanın ne kadn!" tahtelbahir inşa e-

Norveç hlidisele:ri kı:ırşıs nda vnnla- d'cbileceğini tetkik eylemektedir. 

\ 

f.• 

lunan gazetec! böyle kamın.karışık blr 'nzı. 
yetin tabl:iıtile meydan verec~ dedlkodu • 
ı::ırclan ilh:ım nlmağa mecbur olmazdı. 

Lrutin kime anlatırsın? Gazete ve gazeteci 
dii§manlı~ı bazı kafalara. yerl~. orada 
tökleşm•şıJr. Söküp çıkarabilene aşk olsun! 

Biraz daha sıkılmasalar, bütün o gizle
mek lstetill':Jeri fezahat ve seyyiattan gazc. 
teclll ri mrs•uı tutmağn bile kalkışır~ar. 

:Mntbuat hu gfbllerin na~ındn mc:nleke. 
tın nmu:nt düzenini bozan muzır bir mues
sesedlr. 

Akılları eremedl~den, bilmezler ki ka -
zly".: t.ammnile berakisUr. Ve mat.buat:.a te~. 

bir cdr.mek lmrkusu olsaydı, zavallı k pe-
rntıf' ... "'l veznesinde har vurup ha.rma:ı ,;n•u. 
ronlar bu i"" girişemezlercli. 

Matbu::ı!.1 ftmme menfaa1lnin bekçisi ve 
koruyucusudur. Cam1nnın znbıtaı mfıri~ ını 

ltmsm eder. Ondan dolay:dır ki, de~il böY
ıe umumt mahiyetteki toplnntıln.rn, fımme .. 
Y1 alt\kad:ır eden her yere girmek, efkarl 
umumiyeyi nydınlatmak onun hem haklll, 
hem de \!lrlfe."1dfr. 

Mntuat.tan koeunmak dürüst ve medeni 
insanların k!\n de~fldlr. Matbuntı hakir ı;ö
ren, düşman sayan camlnlnr llerı &lcemez 
ve zarard"n kurtulamaz. 

Be!edive kooperat1f heyet! umumiye i. mü
zakerelE>r:ni tnkibden gazetecileri meııcden
ı'e:ı· 1}1 b!r 1: görememişlerdir. 

DemokTat bir mcmleketin gazeLecisl n
bnlı11 de~tlalr; rns"'elen ona vuramaz. 
Bunları b•- defa daha tekrar etmiş olz.Iıml 

e. ch.,uuıı "Cat'" 
······························································ 

lsviçre ile ticaret anlaşması 
müzakerelerine dün başlanıldı 

Bir müddf'ttcnberi Aıtkarndn müzakere e_ 
cak mantıki neticeyi gören tara~ dunya Bu mecmuaya gör<:> bugün Almanyada dU•p ıntaç edilmiş olan Türk _ Yunan uca--
cfkfırının bilyük eksen)' ni teşkil eden muhtelif tezgahlarda tahtelbahir inşası !ngilterenin Donknster şehrinde yet- ret nnın.~mn.aınm metni dün Mıntakn T!c.-a-
taraftır. ile m~gul bulunan havuz'arm sayısı 75 nf lik iht" 1 da . düğü"n ret Müdür1üğune tebliğ edilmişUr. 

İki cephe timdlki ha1de karada v ha- dir. İkinci dereccdcl:i tezgahların havuz- ış ıyar: ar arnsın çıfte İsv!çredcn ge:en ticaret heyetinin ve mu-
vada yekdiğerıne musavid"rler, fakat Kadınlann gıydikleri şapkaların mo- lan ile birlikte yekun 95 i bulı:ır. Bu ha- yapılm~tır. rnbhaslanmızın 4ştirnklle dün Türk _ İ.iV!Ç-
mutlak hfiltimty t mü t fik filonundur. dası değiftikçe yeni bir (ley mi icad., edil- vuzlardn hep birden yüz tahtelbahir inşa 82 yaşında bir bUyük anne, 90 yı:ışında re tican-t nnlnşması müzakerelerine .şehri· 
Bu, böyl .. olunca Norveç sahili ilk merha- mış oluyor? Yoksa eski modalara başka edil~. kabul edilebilir. Bnzı havuzlarda bir ihtiyarla ve 76 yaşında bir büyük ba- mlıde b:ışl:ınmışt.ır. 
le olarak muttefıklenn clıne geçecek, az bir biçim mi veriliyor? ayni zamanda iki tahtelbahir inşa edıl-1 ba da, 70 yaşında bir ihtiyar kadınla ev- Yeni kömOr tarifesi mer'iyet 
sonra da sıra bütün memkketin ic::gal e- İ§te size, 1915 senesindP'ki şapka m~ mektechr. Almanların en fazla kullan -

1 renmiştir. m ?vkiine girdi 
dı 1me!'ine gelecektir. Bunun ba ka türlü delle:rinden bir kısmil , 1940 senesindeki- dıkları tahtelbahirler 750 ton'uklardır. Bunlardan ikio;inin vaktile evlenip ay- Türk llmnnlnrı arasındaki 'inpurla kö. 
olmasına mad ten imkan yoktur, )Ok lerin şapka modellerinden birkaç emek ... Bunların inşası dokuz ny sürmektedir. . mll.r nakliyatına n.td evvelce hazırlnnnn ta -
gıb gl>rünmektedır fakat maalesef as- Mukayeseyi kendiniz yapınız. Buna binaen bu tnhtelbahirlerden ayda nldıkları aılclerden otuz yaşını bulmuş rifenln müddeti d~n bi~tlr. Birkaç gilil 
k rl vaziyetten :ıı vasi n ti ler do[; nası --- ---- - on bir aded inşa edılmektedir. 1 torunları vardır. Torunlar, düğünde ha- evvu Ankarada Munnkcılat Vek!Uetlnde top-
ı tımalı de yok de ildir. Aşk uğrunda /<""fil 500 tonluk tahtclbahirleı~ ile birlikte zır bulunm~ ve ninelerile dcdclerinın lanan komisyon t.nro.fınd:ı.n kabul edilen ve 

Bu sivasi netıC" <'rO n ilk <'larak hatı- Meksikı:ılılar aşkH sem derecede ehem- Almanyanın ay1ık tahtelbahir inşa kabi- bu yeni yuvalarına uzun ömürler dile ş~hrlmlllz~etıkf knUıküadarl:ı..ra tebliğ olunnn ~e-
k N t 

. . . . . - nı tenz. "' ı om r nnkllye tnrlfes1 de dun-
ra ~ll"C<'k no tn orveçın ng11ız şgali miyet veren insanlardır. Onlnr için ha _ liyeti on beş. bulmaktadır. miclerdir. B ı ----y den itibaren mer'iyet mcvkllne glrmiştir. BU 
al. na g·nr.eanın, altık a i'lerinde de yatın esası aşktır. Bu yüzden aşklarını Thc Motorship bJgün tam techizatlı tarife Teşrinle\'Vele kadar muteber oıacak-
lngllfz hfıkimiyetinın tee "Us etmesinin son hadde kadar vardmrlar, aşk için }ıer olmak üzere 500-750 tonluk altı tahtel - Maden içinde çiçek tır. 
N> t Rus~n füwnnde )ap cağ1 tesirdir. şeyi feda ederler. Bıınun misallerinden bahir inşa edildiği:ııı kabul eylemektedir. 

SOV)'et Rusvn Fınland a sergüwştinı birini arzedeceğiz.: İçinde bulunduğumuz Nisan aym-:Jrı bu bahçesi 
Vapurdan der ize düşen 

bir yolcu kurtarıldı 
tasfı:y~ eder etmez kabuğuna ç k !erek Geçenlerde Meksikoda Şihünhüa gar _ nded 8 i; Temmuzdan itibaren de 15 i bu-
Avrupa h diseleri karsısında b taraf k:ı- nizonu sübaylarınaRn teğmen Joze Mor- lacaktır. 1940 senesi Kimunuevvelindc Amerikanın Atlas denizi sahillerine Dün sab:ı.h köprüden Boğazlçlne haıcket 
laca ını il~n etti, menfa t ·nin de hakika- tinez b"r gece mandolinlni al:nış, sevgilisi ayda 21 tahtelbahıc inşa cdtlebilece~tir. yakın bir maden ocağında canlı bir kele- eden 59 numarcılı Şlrketlhnynye vapurunda 
t n bövlf' olduğu SÖ)lend·, fakat İngılte-learmen Ventorezin penccrcsı önüne gi- -- - - - bek bulunmuştur. Bu ::nadenler Atlas bulunan yolculardan Mustafa adlı birisi üs.. 

· B ı k h 11 - • ı- Ç 1 • / ' T ' kudnr açıklarında muvazenesini kaybederell 
reyı atı sa erinde g?rm:~ .i timali d'crck bir screnad slSylemeğ~ baylamış. orap ara l.~ enen n o~a ar denizinin içlerine kadar uzanmaktadır. vapurdan denize duşmüş, etrattan yetişen .. 
~~'Vet~~ecek o~urs~ viha~yetı b hr. ddefa I Bu sırada ortaya polis müdürü Guil'ermt fskoçyalı bir gaydacı, en sevdiği şnr - Ark lambalarının yardımile, maden ıer tarafından turtnnlmıştır. 

a g z n geçırmeA Jacını ısse e- Aguirre çıkarak tc~enden izfn vesi - kılann notalarını, yün çoraplarına işlet- . . . 
cc>~ riiph""izdlr k şt T ~ b f h 

1 
kted" ocağı amelelen, burada genış bır bahçe ............................................................ -

f'>' .,... ""' • asını sormu ur. e:;; ... en una enn o - me ır. 1 
Bir iki giln evvel Moskovadan gelen de kızmii ve polis müdürünü tabanca -j Eğer bir yerde gaydasını çalarken. u - vücude getirmeğe muvaffak olmuşlardır. T A K V M 

bir telgraf Alman SE'firinin dört saat sile öldürerek dağa kaçmıştır Şimdi sev- nuttuğu yer olursa. hemen çorabına ba _ Bu bahçede, sun'i ışık ve hararetle yer-
1l"fiddet1e Sta1fn Yoldaşı~ \·anında knld - gilisi hakkında yanık naı!meler teren -1 kıyor ve oradan okuyarak şarkısını çalı - yüzünde görüldüğü kadar güzel çiçek-
ğını :haber veriyordu. mülAkatın mevzuu nüm eylemek sırası Carmen~ düşmüştür. yormuş. ler .açmaktadır. 
etrafında tabif tek kelime dahi sızmadı, 
fakat Sovyet Rusvnnın alabılecc .. i vazi- r 
yet fizerinde konuşulmu' olacağı şüphe
sizdir. Bu vaziyet ne olabilir? Bu dakıka

1 STER 1 NAN, 1 ST E R INANM~' 

dn tahmin yQrlltmek gUçtür Sovvet Rus- Taksim g~nosun~ iş1:tilmes.i için Beledi!enin ?e. işti~ 
yanın dfinyayn veni bir sürnnz d ha b _ rnk' içın bır şırket teşkıl edılecekt. fakat Beledıyen:n ı~ırakı 
zırlıyarnk demokrasi CE'pn c;ine geçme~i mahzurlu görülünce şirketin. teskili ~arıda ~ldı. ~imJ~ ba
mUmkOn olduğu gibi rveç ic;inde Al- hıs mevzuu olan mesele gazmoyu kıraya vermektır. r akat 

mfurlkfindUr. MuhaKkak ohm nokta İngi- Bizim bildiğimize göre Taksim gazinosunun maliyet fi"tı 

bahçenin de tanzimi ile birlikte yarım milyon liraya yak
laşmıştır. Belediyeye yüzde on hesabile senede elli bin llnı. 
yahud da Avrupa ölçüsü ile düşünürsek yUzde beş hesabilc 
senede (25) bin lira getirmesi lAzıın. Ayn isabet eden mik
tar 2 b n liradan fazladır. Binaenaleyh gazinoyu kiralamaya 
ttılib çıkacak olanlann fazla olabileceğine: 

manyava ~ surette yard m etmesi de 1 kaça ve kime? 

iNANMAI <la ıaknvıd kalamıy::ıcai!ıdrr. 1 , 1 
rz satvetinin Baltığa yayılma ı kar ısın- ı 1 S T E R • N A N · 5 T E R 
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1 iiolanda harbe girersej 0 Jn 

• ' mustemlekeleri A\)~l"'·Eu...o~~ .. ..M~ ' 

ita yanlar F rans uzvelt Alman yaya ne olacak ? '- E 
11-o ge T 1 hu"cum dı· or J 1 --F • lskandinafJyanın 

Le}. ne unus v o sı ayı e y apon ar e)emenk ~ H" · · taraflar için i 1ade rı· ınaı s :anının akıbetile P 

§1· İS mı·ye başl dJ a "Biz miHetler ezmeden, fazla meşgul oluyorlar ettigi ehemmiyet 

e 

.. 
ı 

h
" !· " t ' • d Yazan· Selim Raaıp F.mr.• 
U ume .er esır etme en Tokyo, 15 (A.A.) - Royter ajansı bil-

ll'lına 15 ( Ih · k ..:l k! diriyoı · • ırkı.c zıımnndanbero Norvcçte cereyan 
lldırı A.A.) - D. N, B. ajaMı ıri iki memleketin arasını aç.mı.: ye her su ve nızam urau ,, H ı: d h Cdf'n muhnrebelerı ıdemlre blicuma Yor· "' o an anın arbe sürük! · 'ht· c; · Hd memleket a'ri:a.:..nda. halledilmiyen -- m li k enmesı ı ı- dıye lslmlrndiı'eblliriz. Bu şM>eble, vukabu. 

,, z 0rnaıe d'İtalia gazeteı;l. halihazırı m:ese1elerden biri olm~tur. Vaşington, 15 (A.A.) - Cümhurrcisi a . arşısında Feıemenk Hındistanınm lan çarp15mr.lnı· ve müttefiklerin dun yap . 
Ja l et Akdenizin istikbaldeki ;mkfin- Fıımsamn İtalyaya k""- tatlıik et_ Ruzvelt, Pannmenkan birlığindeki hita- akıbetı,. Japonyayı son derece meşgul et- ' 1 ~iarı 1hr"ç hareketleri butun dunyada 1'cr-

hakkında . ~ . . • "'·•-ıı besinde demiştir ki: mektedır. Gazetc::iler, Japon hariciye gun bır p:t·çn daha artan derın b\r nlfik;ı 
n e>le""' neşrettıği bn etüdde. bu ııği siyaset. Av rupada ve Akdemzdc 

1 

y . d" nazın Aritaya b h t 1 1 la; tuKıb ediliyor Şunu unutmamat icab e ~ J • esas d d ı tın h c- enı unya her mılletin öteki u usus a su sormuş ar- · -..ıtnan ın an ay ın a arım e~onya ml1hafazasına matuf bir . . '. · dır N ·kt k' b der ki deMır nı'.'l.denı yalnız A!manyaya de _ 
~·r ı geldiğini yazıyor ve diyor ki: dalına İt~lynnm ta!bl.1 ve siyasi ve mil- ~Uetlerm t~ıamıye!ine. ve istiklfıline lar~nına:· şaı a ı u Holandıı ~oprak- ğU, İngıltereye de çok 10.zımdır. İngUlz ihtL 

~·ar. ~n~a, l<ol'Srkanın. yani halis ltal-1 p!Ana aöre devam etmektedir. Fr&.nsa hurmet ~tmesı prensıpını kabul ettiğin-\ t' . h' b~kadd~ratını Japonya. hukume- yaı:Iarınm ayni derece! kuvvette bulunma_ 
)

1

•

1 

ın nnesi taşı'l·an b' -'..l i 
1
• "f . 

1 
h' h k edl B den harbı bertaraf etmiştir ının ıç ır Avı upalı devlet elıne bırak- ınıı.;;ıtnn sebebi aenl.z hfı.ldmiyet.ıni elınde bu 

. k J ır ~anın şga - ı mena ıı a ev ıne are et yor. u- . . . · ı mıyac ğ sö ı · · ıundtı ... d d ı · , as eri . . , .. .. . . ~ ~ • I Bız, fıkrımce, dev~mlı bir sulhün · i- a mı Y emıştır. rrn~ n rı,1 o ayı uzaktan da olsa bu 
st\<i: c.u··ı Ve sıyası hegemonya ma:k - ıgunku ıhtılafta, İhlyanın açık Ye tabıı d d b"l ğ' . ıst 1 Arita bilahare Rotanda elçi ·n· d t m'.1.deni tedarik ey!iyebilecek mevkide o•mn 

" nıekted' h..Jl-k T,, • na e e ı ece ı prensıplerı temsil eden , , sı ı ave d .. Y ı -ı·ra ır. <1'.ı~ ı 1' ransanın emperyal ve asken sı , . . . ederek kendisile ü evrek .. .. sın an .. 1r. a nız bunun için mesela İngiliz 
b r t n~anın genişlemesi bahsinde hiç yasetile çiğnenmektedir. Fransanın Ak \ ası~~larl~, Amerıka mılletlerı arasında müş v J ç ç k saat go~ş- ı para.~ınd:ın b~ka bir 4övlz ve bilhassa dolar 
l1 ab~ı ihtiyaca tekafuül etmiyen Tu- deni:zdeki vazlveti hayati ve milli de- sulhu tesıs ve muhafazaya muvaffak ol- etmi t~ aponyanın ne>. taı nazarını ızah 6d~me.ı: tc::ıb etmektedir ki bu da hariç pi • 

tın ı~ al; b _ - . . duk. ' ş r . yıısalnr~an müterrtıdiyen doların mı.i'.>ay:u 
· u sebeble, senelerdenbe- gfl, cmpcryal hır menfaat ıcab1 dır. 1 Her birrmiz başkalarının dahili işleri- Japon. Time.c; gazetesi diyor ki: Felo- ynpan Ingllız hazinesi dçin elbette kl a.ğır1.;1 

I
• ne müdahale hakkından vazgeçmişizdır. mcnk Hınd'istanmın k-üçük bir Avrupalı nnı;un !:>ır p:ııça daha artan bir yfik tc k ı 

Ç e her a 
,..! m an 1 r Memleketimizde Ih h .. k.. .. .. devlet tarafından idare edilmesi başka- etmcktt".llr. Norveç muharebeler!, e\'Vd . su u um suruyor, d J k . . . " bundnn dolayı tararıar !Çin chemmiyetı ha 

~ .. zira, aramızda çıkması muhtemel her ih- ır, apan no taı nazarları _üz~rınde m~- izdir. Sorıra, Norveçle İngiltere aras.nd kİ 

1 

tilafı, şiddet tatbik ederek değil. dostane n~k~~ yti~abilecek kudretlı bır devl<>tm mesafe, Alman tayyarelerinin ş mdlye k _ 

r Z k 
~B yor müzakere yolu ile adalet ve nısfet daire- hiıkımıyetı altında bulunması büsbütün dar Alman.)l .. dan İngiltercyc ulaşmak lçm 

.J s:nde halletmeye azmctmıs bululluyoruz. başkadı:. Bitaraf memleketlerin Uzak- k:ıletme~ mecbur.!yetıncle bulundukları nıe_ 

1 
Bizler bu nısıf küre sakinleri yeni şarktakı topraklarının statüsünde yapı- sa!cnin h<>men. h~men yarısı kadardır. Mcı • 

(B 
. . ' ' ı k h -ı.. · • dem bir harbae rngıllz adala b d ,,.ı·ı aştarafı 1 inci sayfada) !danberı Danımarkaya yığılan Alman. bir beynelmilel nızam aramak ihtiyacuı- aca enuangı dcğiş.1khk, Japonyanm rnkln9.ıblle" bir diı..,..,anın karımı du erec.c 

a 
"''

4
1 mı<:t' 

1 
tl · · J. ..l'~ +_ muvnfakatile ve ö ü · •· v·~ rı;ı 111 ak}nı ne c;

01

ebo • ~ ır. , KU'llV: rnnın ya·~ınut:t ı:;veçe t:aarruz da dc>ğiliz. Zira, bu nizamı bulduk ve onun arzusuna g re m - derece iz"nç cdcbilereği şüpheden vrırc Le b.r 
tth rg 15 (AA.) - Havas aJan -ı edeceıderinden emindirler. Umuıni ka- mistik haykırış1 ı:ırh şiddetli harekat ya- zakere edilmek iktiza eder. ·eyfı}c1 Ur. Bunll! muır.ıbıl İskandlnavya)a. 

'.) rı. bu sabah ı:.aat 11 de so11 naat İsvcç·n şldde le mukavemet eı..le .1 pnrak değil. h ıklm bir İn:;J tere. nynl zam dn nıı 1 
..... 

~ d tli 11 inlil'.k olduiiunu ' cei;i ınerkoindedir. Biz, milletler ezmedik. hükfunetkr e- ~~ Alm?n emnıye'1nl de ortadan yok ede. 
• t Lnanındald evlerin camla- Lükseııburg'da ısir etmedik, günahsız ins nları. kurduk- ~t.> ebceu~unbdır amilkdirAI. Şu h:ıle göre NprveçJ el-ı d . . İ ı urma manya ıç n ne de-ece c 

i 
1 

nı h~ber verm~cdır. ? -ı Bıtik('.'el 15 (A.A.) _ D.N,B, lan .. yuvaı~:~an zorla çekip çıkarmadık. h mmıyctl. İngi.J.ere için de 0 ··=ı.cİar h: 
. ~ rınd~ sıgınaklar vti:~ e ~et.ır - Lüksenbun'dan buraya gelen ha _ 1 Trk ~ tunluğü ~C'vınden manasız doktrin- y:ıtıdlr. B•ırdan ba..,K mutkfıkler tnrarı • 

, aks~dı P. 50 metre ~ Utct>eklığ_m ~ berlere göre güne~ battıktan sonra so- 1 r ıcad e~medık. Amerika memleketler I Lcr.clra 15 (Hususi) _ Bu ··n Bel- da11 Norve<"e }apılan ve yapılMc , olaı J r • 
• a .ır n patlatılmasından len ., • .. arasında nızam. kin ve tethiş yolu ile te. gu dınıların diğer bltaranar ve ünya efk n 

c'~t<'d r. İ . b. k k" ım~ ı kaklarda veya umumı mahaller<le uç -
515 

cdilmis değildir B ~ .. gradda, Alman gestapo teşklH'ıtile ala- umumiy~"1 üzerinde hl'ısıl edebilecrğl tuYuk 

1 
kre . yı ır . avna ~n a . cın 't.:>n fazla kimsenin toplanması vasak . . ~ . · u. nıznm: husnu~ı- kadar oldukları tahmin edilen bir çok t.esJr de nazarı dikkate almak lfızımdır Kal_ 

!t or~. . h~lıhazmiai<ı vazıyet 1 ~dilmiştir. Fıenebilerin . tirak cdeceM ) et .sahıbı ın_~anla.rın. nıhayetsız ve fiıll kimseler tevkif edilmişlerdir. dı kı Almam anın Norveç ve Danimarka ha-
ça er~mdır. o~ıo'nun ~arkın:tn t 1 t ı . . ı· d 1.~ ld ho escrıdir. Bugun hıçbır hayale kapılama- - -- - -- l rekdtı, İngiliz deniz haklmlye• ne ıtar~ı E:l 
nu . . . . ~P an ı ar ıçın po ıs aııuı evve en a- . B"lf ki k " • · ı '-1 -. u ,arkısınde Alman ılen ha -ıhnda• d'l .. .. A • )iZ. ı yoruz . esi dunyada cereyan ·rı • B lk 'liurumuş ır t~1?He benzetilebilir. Ingilte_ 

{) :
1 

de ·am ~diyor. Alman kıt'aları 1 • r f' 1 ccektlr. Butun resmı daı - eden her şey'i.n. yeni dünynnın sulbü ve ıngı erenın a an r1>nln d'inva jUZUndekı mevcudıyetı denı~ -
t 

o :ian ot b .. l . t ·ı l1 ' 1 - ı ı eler muhafaza afüna alınrmştır. refahı üzerınde büyük bir tesiri vardır. f 1 !ere olan htıkimlyetlle muvazi gıbidlr. Bıı hQ.. ·ı ') us er 'ası ası e ,e.me ( 1 1 'k e çı· er ı·n ı·n klmivetJn zayıfl&ması fik l d hl . 
a r. T '10.l edilmiş şe-hırlerdc> ka}M'\ Be çı ada - Bundan dolayıdır ki, her ihtimale karşı kabul etmelerine imkA r ı a. Inglll~erln 

t 'td B "k l 1 ~ (A A ) r· . h k k .. b' 1 l k an o mı~an bir ıntı 
r en bır kısmı da Osloya dönmek- . ru se . . . -: y~ aber alan ·oyma uzere t~rl ır er a dı .> t 1 t 1 b·ıı· mnldlr. Bundan dolayı Norveç harekMı Al: 

t · Brilks0J mehrıfllı . Belçıka ıle Almanya -- -- op an 1 arı 1 1 manya için ne derece ehemmiyetli tse ingıı_ 
ll" \ec 'oprakları üzerinde uçan Al - rırasınd<lki ikhsndi müzakerelerin. mem iUt müdafaaya tahsis,. t tere için ond9.ıl pek daha çok cldd.dlr. Bu 
\' .1 tay\·ares'nin Lykesil açığında, İs- nuniyeti mucib 'btr şekilde 'bi ttiğini bu ti Londrn 1 S (Hususi) - Balkanlar - ltllınrla Iskardtn.a\·ya muh!ırebelerlnln garb 

. hn\'n dafi baı".:arvası tarafından dü- rrece hrıber veımektedirler. Heniiz bir ı·ıavesı· lavı.hası Mecıı·s dcld İngiliz milmessillerinin. hariciye :~~~h~m:rej.:ın eddırebileoek muhareb ler 

l
,..ü · ı · ı l kl b naz•,.., lord 't.T-}1'"-1·-'ın rivasetinde ye ... ı var · Buradaki cıda! o 

t~. " ;; tev;d edilmektedir Dii!er bi .. an a~m"l 1mza anmamış 0 ma a era - ., .,... rut ~ ~ derece bllyük bir ntsbet ve ciddt · t ı b 
b Vare. Mantadda yere inmeğe mec - ıbe_r. ?1evcud meselelerin çoğu hcılledil- ruznam.esnne aeındı yapt1kları toplantılar sona ermiştir. CPktlr. je a o. le-. 

ectıı t Alm hh.a ı k ı • ı 1 İngiliz selirleri yarından itibaren bu 5 ın tir. B2~ kişid~n ibare: olan m1ş ır. an mura s arm e ·seris L. ~ C 
, :· t':bat ha psedilmlştir. Dlğer ta .1 burod~n Be~llne dönımlşlerdi~. Sclçi • Ankara i 5 (Hususi) _ 19 39 ma 11 iundukları memleketlere dönecekler • .............. ~ .• ~'.'.~ .... ':. .•.• ~'!..~!.~ ........ '.::.o p 

~ il naber verildiğine güre 2 Al -j1 adakı gergın hava, m~ul bır sebeb yılı bütçesinin milli müdafaıa kısmına dir. · Fabr'k tb f k ...... . 
.. 1 Yük arı.mis' Man'tad açığı.nda ma'l· rö.sterilmemekk beııaber, düzelıneO-e 9 l .. b" . d k Belgrad ve Sofyadaki Ingiliz elçi - 1 a V8 ma aa arın azanç 
,. .,"' 

1
, J • o mı von yuz ın. Jan arma -,smına 1 · b · Uk il f' · · 

t ı '•'llın•o ve hasara u~ram·ştır. 1 unıl:unış\ır. .oo hın nafıa kısmına askeri ih!ivaç- ;'"· . ~gün Kral tarafından kabul e - m 8 e 1yet nısbetlerı 
"<:te Al • · H lU d d l • . aılmı.stır. A k 15 (H · ınan'Jnn~ . hllcumuna ıntı1.:ı r o 11 n a )ar için yapılacak iskele, yol ve mey - : • . : -- n ara usu_sf) -.F.abrika.v~ mat 
f"ıa ·,, edıhv~r J\msterdam lS (A.A. ) - Reuler a- d:ınlar kru-ş\lığı olarak 1 milyon '300 Edırnede bır kove sular baaların 19

39 malı yılı ıçınde tabı ol -
l'r ~t r1-; 15 ( A.A.) - Iyi malumat al - jnnsı b1ldiriyor: birı lira tahsiı::at ilave~line dair kanun h. . ı dukla:ı asgarl kazanç mükellefiyet nis: 

· 

0 

•

1 
olan moh~lilin kat'i i<tihbarına Berlin siyasi mclıafilinde, bitımıflar lli)1hası Meclis ruznomesine almm~ - ÜCUm attı, evler yıkıldı betlerıni gösteren cetvelin 1940 mali 

<' ' vec- hükUmetl, 11 - 12 Nisan ge- l:alt'kmdaki muhavereler gitgide daha tır. E<lırne 1 S (A.A.) - Bosna kövün- ~ tlı içinde de aynen tatbiki Veki!.ler 
" a7 iJ< r tarafından yanılacak bir cndiş"'li mahiyet almaktadır. - - - - deki su bendinin Ylkılması üzerin~ kö- Heyetince kararlaştırılnuşhr. 
~'!. 'ntizar etmi tir. r .. 17i taraf - Berlinde'ki bitaraf pazete. muhabir- Belediye memurlarının ı~ü sular istilA etmiş ve köylülerin bu- Muamele vergisindeki tad ı" IAt 
n an .muhtelif teı:;ekkilller. mem!e- lnri. mtlttefiklerde, 'bit~,.aflara karşı en te ·aüdlük hakları ıradan ı_rönderilen kayıklarla kurtarıla- el 
b,llı•ıl{avemetini te<;irsiz blrakwak ufa'k 'bir tecavllı fikri mevcud is~. 1\Ta- .... rak köyiin yüksek bir yerine nakledil- Ankara 1 S (Hususi) - İktısad en • 

t- • e r c )°l{ hnyati noktaları e1e qeçir- ı:1erin Il'iittefiklerdcn daha evvel dav-' Ankara, 15 (Husust) - İstanbul ve erkleri ekrne~e ve hayv&.mları için ota cümeninde muamele vergisi kanunu 
i h31ırlanıvorl!':(rdı. Fa1rnt zabıtn. ranarat.larını slSylemektedirler. 1 Ankara Belediyeleri har iç olduğu hnlde htiyaçları olduğu Bosna kövünden 1 tadilatı hJkkındaki Iayihan·n müza _ 
t .~d;n terlbirlPr• vaktinde almıı:; ve Şimdfük. Alnınn siyasi mahfellcri ve d'iğer belediye~erimizde çalışan memur- ı:;aat evvel gelen bir lköylüden öğrenil- keresi münakaşalı geçmektedir. Layi _ 
}'>.-. • , .. a cıların planlarını suva düşilr- Alman maibu a1<1. Büylik Britanyanm ların ve -~eledıyeler Bankası memurları- Mi~tir. Bunun üzerine vali elonek ve ot hadn matbaa.ar da muamele vergi~ino 

İ ~r. TfolaTI(1ı? ne. Belclkayn ve Ba•lkanlara nın tekaud hakları olmadı~m~an bu mil- ~in lfızım gelen em·rıer vermiştir. Şim t~bi tutulmaktadırlar. 
t U'l)ç ba.:vekili. bu ayın 12 sindeki •'l.arruz için btr nl~n hazırladığı fikri _, esses:cı~rde çalı.;a~l~ın. tckau~ .hakkı~- di bunların teminine çalışılmaktadır. 

h d.ı ni n4tp:lde daha faz.la\ telkine çalı k~ dan ıstıfade surctıle ıstıkballerının temı- Grne bu kayıkçının getirdiği malCuna-
1'.<'neb E>' şma · · d · d·ım· b h t D 1 T t'i (Ala 1 hir devlet hesabına cnıı, - tocırlar. Vnı k~lrptı·şb~ ı ,. ış ve uj ~uhs a 1 a 11 ıye 'rı göre b'r çok evler yıkllrn.ştlr. Ve Mılli Pivangonun ı ınci cek'iliş bilet , 

(80.000) lira 

t alı !nnznU'n Almanları pfü1önilnde Amsterdamdıı cıkan Ret Volk ~a _ e a e ~ ır ~anun pr?. esı azır amıştır. h-ı~v\·anlardan da bazıları kurtRrılRma- leri satı
1

ığa çıkanlmıştır. Biletlerinizi bu, 
"' r v'.". rliyerok bu harekata tel • •<>lesi. bugünkü bir yazısında dlvor k:. Bu proıe csMlarına gore bcledıyc mo- mışiır. Kih·ün vaziyeti ciddidir. insan günden alınız. (80.000) lirayı kazaiıa • 

r .?nı<t•r. nUrsilôh bulunan Holilnda. bltaraflı • murları ıle Beledııeler Bankası mem~r- >aylalı yoktur. cnk olan bilet belki de yarma kadar sa . 
h • , " 1 15 ( A.A.) _ Kooenhag'da •mı sıkı suretle mulı1fam etmekte ları maaı veya av~ıklarındun her ay yuz- ............. ................................................... !!!!!!!~.:?!?.~: ............................................. , 

~ıı , ,cnebi mü~ahidler 9 "11.T· _ rı: . - de be.ş tevklfata tabi tutulacek
1
ar. ve ay-~---- "' "'ı<>An r . d ı.-ı d' 1 d b" 1 Sabahl"'n Sabaha 

R 
= nı zaman a uc e ıye er c utce erdeki ... llm d • ·ı ı d memur ücret ve maaslan yekunlarmn anva a ycnı 1 a yan O'lanması nazaran yuzde beş taho:isat aYlracakıar-

lllUd f t db• ı • d dır. Bu aidatın nemasından ve diğer bazı 
to a aa 9 ~r erı manevra a ~aynaklardan ~clediye.~eı· tekaüd sandı-

it( ın n\ira 15 (Husust) - Roman a h ü L on dra 15 (H ususi ) - İta g~nın sermayesı teşekkul ed<.'Cek ve bete-
ji eu , ın l y . , !yan do-ı dıye memurları devlet memu1'1 arınm tabi 

: 'tlokt em eketin m uhte lif stra·te - nanması ılk oahar manevralarına baş_ ld kl , t k ild d 1 . . t1C' alarınd fb . d ,_ .. 
1 

t M tad ld ğu U o u arı maaş 'e e a erece erı nıs-
P~tj a enzın epoı..ctrı vucu- amı.ş ı-r. u o u zere, herek~t b t· d t k ··d t•b· ı kl d 1\w ~ , mı~ . . < e ın e e au e a ı o aca ar ır. maa-
n1 du de ve benzın ile buğday ihra- haikkın<la malftmat verılmemektedlr. şatm tahsis mmımelesi w sandığın vez-

b r urmağa karar vermiştir. 'lt\d --- __ ltalya lngifteraden kömür nedarlığı vazife.si Be
1

ediyeler Bankası 
Yo Ucret tar"ıfes .i na hı' ~ kayıd tarafından cra edilecektir. Dlin Beledi-

:J 1 mUbayaaSlnl artfl ''IJOf yeler Banka:;ında Dahiliye Vekilinin re-

A-~ ilave edildı' Lo d 15 (AA) R t . i.:;liğinde bir toplantı yapılarak hazırla· 
. ~ n ra . · - eu er aJansı . . 

l(\ li ra 1 S (Husust) _ İcra Vekil - bildiriyor: I nan bu proje tetkık olunrnuştur. PrOJl' 

~' ıd eyett radyo ücret tarifesine bir İtalya şimdi. ayda 25,000 ton İngi- yakında Başvek·ııete takdim olunacaktır. ı 
cl "6 ilAvesini kabul etmiştir. Bu kay- liz kömürü almaktadır. Bu kömürlerin Köy ensHUi eri 
l(' · re nüfusu az ve . büyük bir ıkısrnı İtalyan vapurlarına • 

r.l 
'l bi 

1 
ya çok olan şehır- likl t'l. ı~~l 1. rrllt d . Ankara ı 5 r HusuS'l) - - Köy ensti -

r nden d" - rin k y ' e ı ıyor. W1 yanın n"". ere en ıs- .. . • 'h 1\... 1. el • üeret f ıg~ e ~a ·Iedenler - tediği kömür 8 da takriben 40o.oon, tulerı kanuı1 layı ası l ı.ec ıs ruzna-

t 
ı u tn 'h arkları naklın vuku bul - ıon olup senedeY5 .1 •~ ak meshıe <llınm•ştır. 
ı h ... rı i takib ed . • mı yon IAJn a y ı n - ================ 
~ nren 

1 
en ay ıptlda:;mdan d ı r. İngılteren in şark limanlarında 40 "'ere Galles'd~ yakla~akladır. 

·cekt; ık hesabile tahsil veya iade ~dar İtalyan vapu r u vardır ve 20 F'ransa bu sene 20 milyon ton İn -
ltalyan vapuru da kömilı' yüklemik ti- liz. kömürü ithal edecekti!\ 

Kara tükendi 
Fıkrn;tı hatırlarsınız. Deniz1erin y~l kcrli teknelerle aşıldığı de~irde yolcu dol~ 

bir ;ıeır.i sefere çıkmış. Yolcul'21' arasında y.ırı mecı:ub bir derviş de varmış. Ucı-. 
lu•sle derhal a hbab olduğu gibi ~eı·c güııılıiz dünırııden :ıyrllmıya.n kaptanla d;ı 
Jiıühall oımu~. Kaptan dalgalar .ı , rü:ı:garln l'a r öre d iııncnl idare ederken derviş t t 
ıı li11tadar olur. iskele, sancak, alabanda glbl gemici ta birlerh•e dikkat edermiş, 
Kaptanla b ıı ahbablık o !tadar ileri gitnı l ki bir g"ce uykusu bastıran kaptan 
d:ıılindcn şikayet ederken derviş 11enasııca: 

- Sen rahatına bak aslanını, demi . Biraz ~cktrleme yap. Ben dümeni idare 
ederim, 

Kaptan günlerdcnberl yanından a)r ılmı\an, lıattu arasıra sigara sardıkça. ken. 
(~ine y:adım ed en dervişe dliıneııt bırakm ış. 

- Hilıyorsun ya., iskele bu taraf, sııncak ~u t11ı a f . 
Ye gocuğunu çekip uzanmış. 
Geceuin bir vaktinde kaptan ve yokular tnm \tykuda iken gemJ müthlş bir 

t.ııraka ile bir kayaya. bindirince hapt.ar. cnn he\ Jıle ftrlanuş: 

- Bre ne yaptın '! 
Dervi'i sulu sepken bir )aygarn ı.oııarnıış: 

- Yallah! ben bir şey yapmadıın uf;a, dımlı tLkendi! 
Fılra fıkraya. lıcıır.er, vak'a vak'a~a derler, Bir ) ı'danberl Avrupa. t oprııklu1ı1c1a 

m:ılıarrtle direksiyon kullanıp Avu~tıı ry:ı , ('ckoslo\'akya, Polonya, Danimarka 
topraklarını yanp geçe-o Alman tankı da Xurve~ sularına varınca istop etti. 

~:unku .. kara t ükendi l 
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[~~~----~~a~b~e~r_le_r~·--JJI~~ 
L:r!ı:di!e .~;;:~:' Dnn bono sahtekarlarından 
seferleri yapılacak beş kişi daha tevkif edildi 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adnna ara
sındn dünden itibaren başlamac:ı mukar
rer olan taY)are ılc yoku naklıyatı. de
vamlı yağmurlardan ta) yare meydanla-

Dün biri Marınarada diğeri limanda iki kaza uıdu, 
Karadenize gidecek gemiler Büyükderede demirlediler 

nnın sular altında bulunması yüzünden 

Bir banker ve bir sarraftan alın;\n 215 
üzerinde de tetkikat yapılıyor ve yeniden 

tevkifat icrası muhtemel görülüyor 

bono 
bazı 

Karadcnbıde kar ycl, Marmarada poy- Batmak üzere bulunan kayıklaki mü- dün yapılamamıştır. 
raz. Ege ve Akdenizde cenub fırtınası rettebattan İnebolulu Cemal reis, İsmail, Tayyare seferleri Ye lköy, Ankara ve Sahte mübadil bonoou tahklkntııe znbıtn,nunnn;ı gl\re dQn adliyeye intikal ctınış 
diln de devam etmiştir. Fırtına bılhassa Salih ve İbrahim adlı dört kışi İtalyan İzm.jr hava meydanları kuruduktan son- ve cdllye dün de .m~c:gul olm~ardır. Ev • 2 ne! a~m·t'zn mnhkeme.!inde (:arib bir 
Knradenizde şiddetle esmektedir. Bu vapuru tarafından kurtanlarak vapura r •a 1 kt öın. d;;;· . " t vellı:t glln Kadıköyünde oturan v Balltpn_ vn~a yol açmıştır. D ";:acı nımıtrının 1 

yü
zd K ~ l pı aca ır. b.en v;;ımıze gore ıı- z:ı.rındn sarraflık yapan ban~r Marhasôf; _ sın;ı göre, hftdU şudur: 

en aradeniı.e sefer yap cak olan I alınmışlardır. Kum kayığı da vapurun gıltere. Balkanlar Londra ~rasında ha· !undan "ÜPhe nzerlne müsadere olunan 2ü0 0 mltrl P z U il Jtşa t ~ .,0 
bazı küçük gemiler dün yollarına devam yedeğine bnğlamnıı. fakat bôr müddet va seferlc>ri yapılması için Balkanlarla B1'Yfl mUb:ıd.11 bonosunun mıhtıc olup olma.. lnrı~da Gala~:cı: ~ki~ ~0~·;1 
edemiy rek Büyükdere önünde demirle- sonra çımnnın kopmasile yelkenli Mar- temasa başlamıstır. Bu temaslar müsbet dıkların:n tayını 19ln bunlar Defterdarlığa geçmekte ikeı'. blrd~nbtrc önUne Abdilrf 
miş1erdir. . . mara açıklarında batmıştır. İtalyan va- bir netice verdiği takdirde Londra He gönderllm~ercttr. mıın <ı hı Kemal çıkmış1 kendıslnin ~al 

Fırtına yüzünden bfrı Marmarad<l. dl- puru dört kazazedeyi 1stanbula getir- fstanb'll ar ında tay)are po taları işli- M.attye Vclı:Ui Fuad Ağralının imz:usım muru oldueunu .söyHycrek, Dlmltrlnlıı 
ğcri limanda olmıık \lzcre iki deniz ka- mistir. ·ccektir t:ışıynn bu bonolnrın te veya haldlrl olduk nu başını ve ceblerlni nranuğa roş! 
zam olmuştur. İnebolulu Cemnl reis ida- "J • _ ---- Jarı henüz kat'ıyeUe ~bit edl~ değıldlr. tchdld 'e Yorlil palto cebinden 5 lirayı 
rMindeki 23 tonluk Tayyat" adlı yelkenli 1kinci kaza da Tophanede olmuştur. Çocu ( Es'.rgeme Vllziye•, Oeft-Orde.r rnn tk kinden sonra tır. Bu :-ıradn \•ak'a mah:illlne yetişen pC 
kayık, evvelki gün StUVTi civarında Sul- İnhisarlar İdaresine aid Ahmed kap- teblltlr edecektir. lislcr, suçluyu ynknlamışlardır. 
tan çfflı"inden kum '-'Ükliyerek İstanbu- tan idaresindeki 17 tonluk motör Tophn- K . Bundan b~ka Bal~da Vas!l a - Kemal, derhal cürmü meşbud mudd 

6 " ıh İnh ğ UrUffiUnUn faa .1 eti dında btr sarrnroo.n da ı& bono aıınnıış ve mumnığine ve oradnn gnsb tddlnsue a~ 
la hare~et et1'lt§tir. ne :. tımında isarlara aid di er bir · bunlar da tetkike muhtaç sörUlmfiitür. ~z:ı m hkemestne vkolunmuştur. su 

Marmarada §iddetli fırt!nadan boca- motore yük verirken Sabpezarı açıkla· Ço k E • K 
1 

HAklm kararile ve zabıtaca yapıla.u ara - dlin başla:ıan duruşmasında hakk:ndıı. 
lıyan d ek ve arması kırılan kayık b t- rından gelen Hızır reis gambotu fırtına- cu slrgE-me urumu gene mer- malarn devam edilme~ n tıahklkatın 1n. dla olun~n h~diseyı reddetmı§ıır. 
malt tehUk 'ne maruz kalmış ve bu 

81
• nın tesirlle İnhisarlıırın mot5rünc bindır- kezi 1922 yılından 1.9:ro yılı so~una k?da1: klşafı ile Mdl.'Jentn daha' ffunul ke.sbcdece - Suçlu, polisler ıarofınd:ın dövüldü 

radn Çanakkaleden ~stanbula gelmekte mi§ v hasııra u atınıştır. kurumun 18 yıl içınde yaptıgı faalıyetı ti anlaşılmaktadır. söyllyerek bu sözü müt akıb 19 ve dış pıı.11 
ft K d üfus yi t 

1 
t 

11 
g&terir bir istatistik neşrctmi~ir. Dün Eahte bonolnrın o!ro muamelelerin _ tnlonlarını ~ıknrmış, belden nşağı çırçıp 

ol n talyan bandıralı Bosforn vapuru aza a n • ç za a 0 mamış ır. ' - Bu i tatistikten anlaşıldığına göre Ço- M J.ştıraklcn olan ve Noterlikte sahte §Oha. oldutu halde, mnhkem.e heyetıne çil 
hadisevi görerek ka rığın imdadına ko~- man İda~· hadi etrafında tahkikat cuk ~ rgeme Kurumu genel merkezi 18 dette bulun n 6 kJ ı dabo 4 ilnctı sorgu hL fC!'lerlnl göstermiştir, Bu c:ihet pta ge\ 
mwrtur. •apmakt dır. yıl içinde ı.ı40.409 çocuğu. kurumun 600 kimllAinc Terllmlşle.rdlr. Bunlnr, Hüseyin r~(':.ek, fP~a~Ika ~emnlln vücudünde b 

l Avni, Ah."ned HIJmıet, Htl.seyln HO.,nil, Hn- çür~kler soı-Jlduğu tesblt olunmU§tur 
mülhakat merkez ve ko lan da 1.525.lQl lld Kırrnıız ve Halllden mürekkebdU. Mutenkıbcn, mahkeme şahldlerl dl~e 

Belediye kooperatifi 
kongresinde gazeteciler 

bulunacaklar 

Mecjdiye Hayırsız 

adalar civarında top 
çocuğu korumuştur. Hkkim ı:-n.mı suçlulan sorguya çektikten ıahid polis memuru İbrahim şunları nul 

Bunların içinden l.845.768 çocuğa süt sonra, tcvklflenne karar ~. mı;:tır: 

attşra,.ı yap ca 
ve yiy cek verilmiş, 910.832 çocuğa da BugUnlerde JenJden bazı ikhnselerin sor • - Suçluyu yakaladıktan sonrn, n.sıu 
başka şekilde yardımlar yapılm1,t1r. guya çelı.ihnut v-e yer»cten bnzı tcTkJfat y _ aramış, fnkat aldııt 5 lırayı bulamamı 

Cuma günü yapılan Belediye koopera- Bugün Hayırsız adalar civar11ıda Siv- Çocuk Esirgeme Kurumu kuruluc:un- pılnınsı muhtemeldir. Oeceyl knrakold eçimli~tı. B1r ara.ır , 
tfftnin nelik !kon~ 'nde gaz tecilcre rinda istikametine karşı Mecidiye kruva- dan 1939 YJh sonuna kndar 20'7 içtimai ve Bir soygunculuk hAd"ısesi dökmek .

1cm benden lzin istedi. Dışarı çı~ 
t 

" . . a ken, 5 lırnlığı atzına attı~ını gördQm. yı.1 
m6z erenin takib ettlrilmcme i stan- zörü tarafından top tecrübe atışı yapıla- 49 sıhhi muessese me ·dan getırmıştir. "" i tik 1 fi" ma.ctan yeti erek, parm&Gımı ağzına b:ı tııı' 
bul ali ve Belediye Reisi Dr. Lfüfi Kır- caktır. Mıntııka Liman Reisliği keyfiyeti Kurumun bina. arsa. diikknn, tarla Ye agtrCezaya n 8 8 1 s lirayı çıkard~. 
d n milteessir etm.işfü·. Vali, önümüzde- blltün vapurlara tcb ğ ederek bu mınta- bahçe olmak üzere 149 parça gayri men- Evvelki gfın Oalatada cereyan ed~n ba Mahkeme, tahkikatın tevsı \'e 1kmall l 
!ki hafta!ar içinde tekrarlanması kıırnrla- kadan geçecek olan mcrakibin ınüteyak- kul emlAUi vardır. soygunculn!t h!dtse.sı, c1lnnfi mqhud ka. - duru§Illayı talik e~. 
p.n ongrcde gaıctecllerin bilhassa bu- kız bulunmalarını bildirmiştir. Çocuk Esirgeme Kurumu 149 bin aded 

muhtelif kitab, 764 bin aded levha, afiş 
kartı. 80 bin aded annelere çocuk bakı
mı hakkında öğüd, 2531 bln aded gilrbUz 
Türk çocuğu, çocuk ve ann mecmuası 

ncşretmistir. 

ltı'ldu~lma.sı için alakad3rlara icab eden ------ ~-

emf,..'l rl şimdiden vermiştk Ticaret Ve- Şl'hir I !eri: 
kAl ti komiseri Orhan tarafından yapı

lat. ~· hareketin cemiyetler kanununa 
m 6- lif olduğu anlaş.ı1ması üzerine kc-o
p .,.. tifın idare mecfü nanuna bir zn 

ızın B lediye işl rile me~gnl olan 
mu'ıarririne şunları söylemistir: 

.t tnnbul Belediyesi memur1ar koop -
ra+ nin 14/Nisan/940 da yaptığı umumi 
~r-vf'• içtimaı müna betile ga7.Ptclcrde 
mn'Mrlif neşriyatn tesadüf edilmı<;tir. 

K~ratifimizin tarihi teessüsünden 
ı.,..r1 e kadar bütün toplantılarınd::ı r.u

t ~ olduğu üzere. gazeteci arkada!;lan
mu: dn hazır bulunu ·orlardı Bu il"tiır3-

da r.0 Vekalet komiseri taraf ınıian kon-
l'11m zdan vvel ortnJdı.rd'an gnyrl· 

e'nln bulunmamnsı ihtar edildil?inden gR
:ıe '"Ci arkadaşlar da salonu terk tmiş-
}PT r. 

İd.:rc rnedisitniz kongre açılmad·:ın 
Ön<'e v pılan bu tebli~ karsısırıda, mü
dnhaleyc fmkfn;ı bulamadığı için cır]drn 

mfttte 'rdir. Binacna1e h duvdu~un'UZ 

tt"essilrü alenen izhar eder ve gazeteci ar-

t. dll!'1arm senPlt'.rdenbf.'ri koo~rotH' n 
1nki afı için ynphkları fayd 1ı n~rivat

tan dolaYJ da kendilerine te .. ekkiirü ve
cibe biliriz. 

Şehir Meclisi azalannın idare 
heyetlerinde bulunması 

rrahzurlu ~örüldD 
Dahiliye Vekalotmden İstanbul vila

yetme göndcrılcn t z crede, belediyele
re bağlı hükmi şah iy ti haız baıı mües
s lerin idare heyet!.erindc Ş hır Mec
lis aınsırun bulunmaları kontrol bakı
mından mahzurlu görüldiığti. yazılmak· 

tadır. Dahiliye Vekal ti, bu gibi z vatın 
müesseselerin idare meclisi azal1kların· 

dan aynlmalanmn temininı İstanbul Va
li.c;indcn istemckted;r. 

Hamamcılar su te "'İlatı · çio 
Pa tiye m···ec at ett ler 

Kı.rkçeşme suyu kesil"n hamamlara i

Bir inşaat işçisi oteldeki 
odasında ölU olarak 

bulundu 
Dün Galatada garib ve esrarlı bir ze

hirlenme ve ölüm hadisesi olmuştur. Ne
catibey caddesinde Karaoğlan sokağında 
Balkan otelinde bir müdd ttenberi yat
makta ve <in aat işlerinde nçlışmoktn obn 
Ahmed Hamdi adında biri dün öğleye 

doğru otele dönmüş, otelci Mehrcedc has
ta olduğ'unu. bugün çalışam1 ·acağını söy
liycrck istirahat etmek üzere odac:ma 
çıkmıştır. 

sale olunan şehir suyunun metre mika-. Dün akşam geç vakte kadar milşteri-
bına Bcledıye tarafından yedı buçuk ku- . . od d ı d }\. .. t 1 . . .. sının asın an çııtma ı5mı ~oren o e -
nış alııunaktadır. Şehrırnızdc yuzc ya- • . t" ··ğr k 1 · od kt ~ 

h d 1 
cı. vazıye ı o erune çın ava Ç1 ıgı 

km amam mevcud' ur. Hamamcı ar ce-j H diri' b bl h ·ld tt . . . " . . . zaman nm ın avgın r a e ya ı-
mı vctı Partıye muracaat etm1ş. şehrun z. ğı ..,}!. d b ..:ı-- k"" "kl ı . . . . ve "flzın an, urnunwuı opu r: ge -
dekı hamnmlnnn hepsı.nın bu tenzıluttan kt ld ,ıı.,. h t1 ·· "şt" 
• "f d d"l . 1 'd 1 . . . t ., me c o u5 .. nu av:re c gormu ur. 
ıstı a c e ı mesı yo una gı , mesını ıs c. 1 . . b . t' de h 1 b t . r şçının u vazıye ı r a ı.a ı a ve 
mış ır. • . • . adli y b:ldirPm"s. Hamd·nin z hirlene-

Esnaf hastanesı yenı bır bınnya rek öldüğü anlaşılarak şüpheli görülen 
n kledileçek bu hadi e etraiında ta!lk'knt detf.nleşti-

Birleşik esnaf cemiyetleri tarafınd:ın rilmistir. 
Kongre mOnascb<'Ule \•aki nP<>rivatu açılan esna! hastanesi büyük rıığbet gör- Zabıta ve adlivenin talık:katına esrıs 

geline : ımüştür. Dıvanyolu civarında kıra ile tu- olmak Ü7.erc Ahmed' Haır.cfoıin cesedi 
Mevzuubahğ olan rap!')r, hundan iki "<'- tulan hastan binası ihtiyacını karşıhya- morga knldırı1m1ştır. 

ne evvelki yani 938 sPneı:i vazivct ni göc:- cak kadar büyuklükte oı:ruıdığ.ndan has- ------- -
teren bilançonun tctkik.;ne a!ddir ve bu tane binası Alemdardaki eski Şifa Yurtlu Tralcv" Umumi Müfe ti i 
rapor kongre tarafından 1ir k;si1ik ı:-: .. hC'- binasınn nakled lecektir. Şimdiki hasta- V ivi zirret etti 
yete tevdi edilmiş ,.e 15/Temmu7 /940 da nede bekar esnaf için yurd açılacaktır. Şehrimize gelen Trakya Umumi Mü-
müzakcrec' karar nltına a1mmı~t1r ki bu Yol tami ;.tt a y 'tll tahsisat fettişi General Kiizım Dirik dUn Vnl. ve 

YARIN AKŞAM 

ELEK 
Sinema~ında 

Tamamen Renkli 
LÜKS... Müzik... Dans. .• 
Filmi olup HOLL YWOOD'un en 
şen muhitinde çevrilen 

HOLLYWOOD RESMiGEÇiDi 
Filmi Başlıyor. Baş Rollerde : 

Her zamandan daha sevimli ve daha güzel 

ALiCE FAVE ve DON AMECHE 
Bu filmde göz kamaıtıncı dekorlar görecek ve en cazip 

11 musiki parçalarını dinleveceksiniz. , 

Önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

SARAY Sineması 
Amerikanın en büyük adamını göreceğiniz büyük bir film 

"L'NKOLN,, VATAN KURTARAN ADAM 

' 

(Fransızca sözlü) 
Gençlik... Mücadeleleri... bk zaferleri... Y eganc büyük aşkı ..• 
fü ş Rollerde : 

HENRV FONDA - ALiCE BRADV 

Bugün Matinelerden itibaren : Beyoğlu 

ŞIK SiNEMASI 
Bi:yük aan'atkar MÜNİR NURETTtN'in ilk büyiik Türkçe sözlü 

ve 
şark ıh A LLAHIN CENNETi 
GOrOlmemiş muvatrakiyetlerle bugllndcn itihıır.rn 2 nci h fta n ba~lndı rnilzakere neticesind nlfıkndnrJı.:ır }tak- 2y ıla<'a Be'ediye Rei i Dr. Liit:fi Kırdarı ziyaret 

kınd icab <'d n rnukarrerat1n ltthaz • Son yağan yağmurlardan dolayı bir ee;tm;ı~·ş~ti~r·~-----------~I ==========::===================' 
dfJcceği tabiidir. çok sokakların t mirine fazum basıl ol- i.. 

Binn<'nalevb: 1çtimaın. or nklaT":t h:ıı:rı muştur. Yol inşaatına tahsis edilen para 
suretilc> gizlenmiş veya örtbac; edilmiş sarfcdilmiş olduğundan gazıno, otel vP 
hfçbtr tarafı oktur. emsali inşaata ayrılan tahsisat bu işlere 

sarfcd lecektir. Son bir senelik muameffıtı muhtevi o
lan 939 bilAnçosu i c kon~rece knbul ve 
idare meclisi de ibra cdi1m ştir.> 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğü 
teşkilatı tensik edildi 

Doımaı ahçe stadının inşasına 
yakı'lda başlanacı:k 

Dolmabahçede inşası kararlaşan stad
yomun projelerini halyada bulunduğu 
sırada hazırlamış olan İtalyan mimarı 
Viyeti Voyoli şehrimize gelmiştir. 

ŞchrlMlzdekl tica.rt faaliyetin günden ı;tL Perşemb günü Valinin rıyaseti altın-
nf' ke hNmektc olduğu ehemmiyet ve vüs'at d eh. ·ı·k n.ı h p İm a ve ~ ırcı ı mu e assısı rost. ar 
gözönünde tutularak Mıntaka Ticaret ü 1 l • M-d- - H- - v ğl v· t• • ş crı u uru usnu '"""'cscro u, ıye ı 
durlfilO dahili t<.>şkllı\tı üçe yrılmışt.r v· l! D lm b l · k ı· ··d·· ·· ,_., t, nd d · ıyo , o a n ıçe gaz şır c ı mu unı-

T .ıu; .ıı ırma, v ış tıe:ıret :Cont·o • " . t• ak" ·ı b. topl t ıl k 
Jörııııı-il ticari lii.boratunrtıır işlerUe Hak nun ış ır ı ı e ır an ı yap nca tır. 

Bu akşam saat 21 de Çemberlit ş Sinemasında 
San'atkar KAB .A. KAS Şeref· ne 

N A Ş 1 D - M U AL LA - Kemani S A D 1 - A. B A'B İ K Y A N - Ş İ R i N 
Ve memlek~tı mızin bırçuk &>in 'atkBrlarrnın ıştırnktle 

G A L A M o s A M E R E s 1 
1 - Halk Snn'ııtkllrı N AŞ 1 O ve Kumpıınyusı hır fınllan SEVDALI TAlEBE-ER. Komedi 3 p rde. 
2 - ~t şhur Muganniye MUALl.!.A, San'alk4r Kem .. nt SADi ve sekix ıırkuda,l rının işttrukile KO ER ,-e 

m nteh ıp SAZ eserleri. 
3 - ıstaPbuJ Honservaturm mezunn Bayan BABIKYAN ve BrDksel Konservutuan mezunu pjyanist Z. ŞiRIPI 

iştirakUe KLASiK KONSER. 
4 - K A R A K AŞ ve arkadaşları tarafınchm BE S T E K A R Dram 3 perde. 
Yerler num rabdır. Ve biloUer şimdiden ÇEMBERLITAŞ Sın ma glş~sinde aWmaktadır. T l fon: 22513. 

kı Neı.lh!. dış ticaret .lş!ertt~ Necmettı:ı Mc: Top1antıda, gazhaneden istimlftk edlle
te, iç tıcnreı işleri, Ticaret Odaları, bor :ılnr ~ek snhn hakkında kon~-ulacak, stadm 
banka \C ~ırlı:eUer um.urile Hayrettln Şeno. ı~ntına biran evvel başlnnması kararı 

" ul olacnklnröır. verılccektir -.ıı-------------------------•••••••••••••••••••--., 
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ve Almanların Danimarka 
Norveçi işgal etmel~ri biı 
sevkulceyş hatası mıdır? 
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!Emekli general B. Emir Erkilet 1 
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n Sayfa 5 

H adUeler Karşısında 1 

Günün siyasileri 
Meraklı geldi: 
- Mera kettim. 
Sordum: 
- Ne11 merak ettin? 
- Kendimin ne Öidutumu ! 
Güldüm: 

unları b:liyor mu 
Kaş ığın ve çat~ ım i cadı 1 Bir ehram bugün kaça çıkar? 

Kaşığın icadı çok eskidir. Eski Mısır Mısırdaki ehrarnlardan bir !enesi 
me-Larlannda ibulundujuna göre Fira- bugün yapılmak istenilse acaba ni" ka
vunlar devrinde de kaşık kull:mılıyoı:du. dar zamarı. ve ne kadar paıra IAzund•r? 
Çatalın icadı ~ pek yenidir, ancak on Bunu hesablamışlar ve şu neticeyi 
altıncı asırda kullanılmaya başlanmıştır. çıkarmışlardır: Altı sene ve bizim pa -
İlk zaman1arda yalnıı ıneyva yemek için ramrzla ik• yüz elli bin lira. 
kullanılırdı. * Jf 

Frrn:>adaki buyuk köprU Mikrob ölçu·urse 
Dünyanın en büyük köprillerinden bi· 

ri de Fransada Sen nehri tizcrindeki köp
rüdür. Yalnız bir tek kemeri 161 metre 
gelmektedir. 

Bayan Mafıbu f e 
Aca ha ne oldu? 

cKarabilk> te oturan bir erkf'k oku .. 
yucum, Bay Kenan toruyor: 

- Acaba Bayan Makbule nerede? 
Bayan Makbııle ile 930 senesinde ta .. 

nışmışlardı, sadeef' bir dost. bir ar -
kadaş olarak tanı,mlflardı. Temis, dü
rüst ve çok saf bir ktrca~ı:r.dı, dıı.iınf 
lfır derdi, hiç sönmlyen bh· hilrnO var 
gibiydi, mütemadiyen ağlat dururdu, 

Aradan on yıl geçti. Şimdi Bay Ke
nan ne zaman 1ıtanbu1a gelse onu dil· 
şünür. eski adresine uğrar. sorar, ne 
olduğunu bilen yoktur. Ne olur, tesa • 
düf en şu satırları gant de günün bi • 
rinde istinad edebileceği bir arkadaşı 
olduğunu hatırlasa! 

Evet, Bay Kenan, ne iyi olur, ben d~ 
senin gibi dQşbntıyorum. Fakat kor -
karım ki, bu ümidlıl hio blr zaman ta
hakkuk etmiyecektJr. Ve kim bllJr bel· 
ki tahakkuk etmemell de iyi olacaktır. 

Sen sık 91k yaptığın tı·en seyahatleri 

esnasında aksi istikameta giden bir di 
fer trenin penceresinde hoşuna gide 
cek bir !imayı hiç görmedin mi? O si· 
manın arkwıından bir saniye obun dll• 
ş(inmedin mi! Hayale dalmadın mı1 
Fakat bunun zevki işte bu kadarlı) 

kalmasındadır. İki tren yekdiğerin • 
den aynldı. biri şark istikametin:le gl.. 
diyor, öteki garb ist·kanıetinde, hiç. bit 
zaman yekdiğenle blrleşemiyecekler. 

* Bay Hanıtliye: 
Derdine çare bulmak elimde dE>ğll 

Fakat um· dini kesmemek lazım. TP -
~ebbüslerine devam et, ummadığın taş 
bo.ş yarar derler. Belkt gilııiln birlnd'e 
istediğin nrsat karşına çıkar. 

* Tekirdağda Bay (H.) ya: 
- H. imzalı yazıyı okudum. sarıh 

adresle fotoğraf beklerim. diyorsunuz. 
Olur. diyelim. Fakat kim göndersin. 
dizin mektubunuzdak! isimle a1res da 
bir H. harfinden ibaret. 

TEYZE 
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Fena bir haber - Nazırlar saraya geliyorlar - Sadrazamın hali - Harb 
edilebilir mi idi? - Acaba Said Paşa ne diyecek? - Uzun süren bir intizar 
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1"4------------------------------------------------------~ s NE 
Talebelikten sinema y ı ld ızll ğına 

yükselen iki talihli genç 
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i Şilıagonun muaz%am ıalonlaTınJan birinde bir hayır cemiyeti içıı 
ı verilen mhamerede henüz talebe olan Ann Miller ile Kenny BaJtt 
; bir anda binlerce lira ve büyiJ.k blr ıöhret ıah 'bl oluverdiler. $if11~1 

i batlin Amerika bu iki gencin ıarkılarını dinlemı:ğe ve lilmleritt' 
1 aepetmefe koıuyorlar 

O gecenin hatıralannı hiç bir zaman · tasını çözmemiş yegane mühim bir kıt'a-: lusgarb? .. Ne uzak. ne müphem bir yeri .. 
unutaımıyacağun. En küçük tafsilatına, en _ nın ayni bedbaht mukadderata uğramas1 Mahlıl' biraderin düşman addettiği a - · 
u fak elvahına kadar o saatlerın heye -

1 
tehdidine karşı, hemen yirmi dört saat damlan nefyettirdiği Fizan değil mı? 

can ve tel!§ ile dolu safna!arı sönmek içinde, bir tedbir bulmak, muhatarayı Bilmiyorum, ne düt1üncu- - Ne yapa-

\ ................................................... -........................ ·--·-···-··-············· ....... ,..-' 

bilmiyen bir aydınlıkla gözlerimin için- 1 bertar af edecek bir çare aramak. mu'cize, cak!ar? diy~ .sordu. 
de y~yor. İlk önce Babıaliden bır ~a\'er; sihr nev'inden bir acil ilaç bulmak la - - Bir kere küçük Said Paşanın mü • 
geldi, ve bana: - Sadrazam paşa rıca e- zımdı. taleasını almak istiyorlar, müsaade bu -
diyor. dedi; eben gelmcıye kadar saray-1 Bunu kim bulabilirdi? İşte her türlü yurulursa kendisini tarafı şuhanenizden 
dan ayrılmasın, ve tcliı.şa düşürmeden zorlukları izale edecek rnevkıde bulu - davet edelim; dedim. 
hünkarın mabeyncien haremi:! çekı'me- nanlar Aciz kalmışlar ve perişan hal'erile - Pek iyi olur; dedi ve mutadı veçhile 

sini de tehir edecek surette tedbir alsın!> '. .saraya iltica etmişlerdi. Bulunamıyan mustalah ifadesile: - Ne kadar olaa 
diyor. . . tedbiri saraydan nu bekliyorlardı? karazmude, tecrübedide, müteaddid de • 

- Pekala! dedim amma bunun mana - Trablısgarb! .. En ziyade ihmal olunan, falar sadaret mevki\nde bulunmuş bir re-
smı anlamadun. Yaverin beni tatmin e- Yemen gibi, Hicaz gibi, hatta daha ziya- ciili devlettir, dedi. 
debilecek izahat verebileceğinde de ihti- de, i.:tibdadın uzun yıi1annda şüphe ve- Hemen istabliamireden bir araba, sa
mal yoktu, onun için Iazh bir ıey sciyle-

1

1 ren biçareler için menfa hizmetini gör - raydan bir yaver göndererek Said Pa -
medim, sabırsızlıkla sadrazamın vürudu- mekten başka bir maksada hadim adde - ı şayı davet ettim. Bu müddet zarfında 

nu beklemekten başka yapılabilecek bir 
1 
dilmiyen bu vil~yette ne hükumet dene- Hakkı Paşa. odamda, enine boyuna ee • 

iş yoktu. 1 bilecek bir idare, ne asker denebilecek zinerek .bekliyordu. Netlceyı söyleyince 
Ne kadar zaman geçW; belki pek az. bir kuvvet vardı. İtalya ile harb demek bir nefes aldı. Sanki Said Paşa konağın -

fakat bana pek uzun göründü. Akşam ol- bu memleketin bütiin donanmaı:ını mem- dan bir eksiri a'zam getirecekti. Hemen 
ımu.ş. saray mutad olan karanlı~ına gö - Jeketin her sahilinde tahrib hareketıne odamdan refiklerinin bekledikleri salona 
rnül.mü.ştü. bir türlü tesisatmm ikmali geçirmek demekti, buna karar vermek gitti, onlara da haber vermiş olacak. 
müyesser olmıyan elektrik mmetiru bek- yalnız Trablusgarb vi'ayetinı değil, vata Ben de Lutfi ve '.revfık Beylerle bulu
liyerek mumlar~a ~dare ediyorduk. N~a- 1 nı müthiş bir afete sürüklemek olurdu. şarak bu hiç beklenmiyeıı hadis::! ile meş
yet sadrazam geldı, yalnız o d•!ğil. Vu · ; Trablusgarba asker sevketmek, hiç ol - gul olduk. Sanki biz de kendi halimize 

1 Ken'lıfJ B<rlcer ve Ann .MHler .Radyo sarayı> filminde 
,keladan birkaçı da birer ikişer arkasın - mazsa mahalli bir mürlafaa ile devletfn 

1 
göre bir çare aradık. Tevfik Bey böyle .. . .. . d 

d an yetiştiler. Kimlerdi? Necmettın 11.>1- namusunu. şerefini muhafazaya çalışmak 1 şeylerde düşüncelerini kendi için saklar- M~ur ve zengin olmak . . . Hayat mu-

1 

runı.ı!. Salonlardakıle..: g&lerinı ra t 
la, Halil. Hayri beyler ve bir ilci nazır mümkündü? İtalya ile çarpışmak mevzit dı, Lutfi Bey de bu fikirden 0 fikre a t- cadelesinde hedef olan bu noktaya var- yo başındakiler kulaklarını açıyorlar. 
daha . .. On~ar sadarete mahsus cıdad::ı bir hudud dairesindı? hapco1unabilec~k l lıyarak, ve hiç birinde tevakkuf edemi • mak ekaerlya cehd ve gayretin değil, te- sanevi ziyalar altında büsbütün altırıl~ 
t~lanırken H~kı :aşa ~ana geld~. ~.ü- ?i_r teşebb~is sayılsa hile bunu ya.~n:ak y~re~ ~yledi; bende. ne söy!enebilecek : sadü~erln yardınıile ~ümkü.n olur. Sine-

1 
§an saçları, gülen gözleri ile bir genç s 

tün hayatı resmıyesını dolduran muşku]- ıçın elde hır vasıta yoktu. Asker, muhım- 1 bır fikir. ne bulunabılecek bir çare yok- ma dünyasında son günlerde bu saadete 1 neye çıkıyor. . ( 
l er arasından her vakit nikbin çıkan, her mat. para ... Bunlar oraya nasıl sevk0lu- ! tu; en doğrusu liçümüzde de bir buht nail olan .iki genq de cKenny Baker:. ile 1 . ~e~ny Ba~e~·; yıldı~lar~an süzül~r. ' 
%Orl~a tesadüf ettikçe cnasıl olsa bu - nabilirdi? Şu halde her şeyden evvel 'I'ür- 1 hüküm sürüyordu; aynile sadrazam ve ı •Ann Miller > dir. 1 oo ınlıyen sesı ıle bütün gönülleri bıı ; 
nun da içinden çıkılır> emniyetile neş'e - kiye İtalya ile resmi bir harbe giri • 'refikleri nasılsa biz de öyle, gelecek olan Kenny Baker ile Ann Miller nasıl yıl- içinde fethediyor. Sonra, bir müzik g·ç 
sinden, nefsine itimaddan ayrılmıyan ou şemiyecekti. Şu halde azim bir vilayet Said Paşayı beklemekten başka yapac::ık ı dız oldular? Anlatalım: nağmeli'. 'bir kalb ~~r~n~.tı~; kad~r JJ'l'~ 
adamı hiç bu hal.de görmemiştim. Sanki yirmi dört saat içinde terkedi1mek zaru- bir iş bulamıyorduk. cŞikago> nun en muazzam sa1onların- tazaın hır cstep' gurultusu gitgıdc ) 
simsiyah kesi~ti, göz!üklerinin altında retile karşılanılıyordu, buna nasıl taham- ! O da ne kadar geciktt!. İkide birde dan bininde bir hayır cemiyo?ti menfaati- ı laşıyor. ·J 
h iç bir sabit noktada tevakkuf edemıy:?- mül edilebilirdi, bu mıskinane kararın Hakkı Paşa. yahud Rifat Paşa, arasıra ne müsamere veriliyor. Y~ni dünyanın İki siyah pırlanta tesadüf ettiği her~ 
r ek etraftan meded uma.rcasına dönen ayıbını hangi bir hükumet yüklenebilir- şişman göbeğine rağmen pek çevik olan sayı.sız yıldızla~ı· .. en ~üksek §ahıılyetlerı, j bi yakarak salonda bir fırtma gibi d

011 

nazarı derin bir endi~ ile silinmiş g! . di. 1 Hali1 Bey bizlere uğruyorlar: - Ne ha-1 en meşhur rejısu.rlerı, en kurnaz yıldız şıyor. . , 
biydi. TA karşıma kadar geldi, sesinde İşte karşımda. müzmahi! halile. duran her? HalA gelmedi; diyorlardı. Vakıa ge-1 avcıları ve bütün tanınmış yıldızları o - 1 Bir a'ev gibi kıvrılan, bir gölge gibi v 
bir kurulukla : - Fena bir haber!.. decii, ve yüzüme bakamıyarak duvarlardan ıne lecek kadar zaman da gcçmemiştı, yaver r ada . . . HA.sılatı yi.\kseltmck içtn 1<tbar çan Ann Miller haki'ıd ve tehlikeli p; 
İtalyadan yirmi dört saatlik bir illtima - ded uman sadrazam nihayet söz söy 1e -1 ve araba ancak oraya varmıştı. Bekleme- aileler birbir1erile yarış ediyorlar . 1 Karme.n.: . . ·et 
tom geldi. Bjzden 'l'rablusgarbı istiyor. meğe kuvvet bularak: - Hünkara, eledi; liydi... Genç ve güzel kı:ılar tebes&ümlerini; Bu ıkı genç. s.ıloııu saatlerce ınlı' , 
Veril.me7.'le harb... 1 münasib bir şekilde arzediniz. Telaşa dil-; Yukarıdan beşer onar dakika fasıla ile güzel sesiiler altın seslerini. dans pPrileri 

1 
çılgın alkışlara bırakarak yerlerıne dO 

Ben de dondum. Yirmı dört saat içlıı- şürmed'en ... Sonra tarafı şahaneden Said bendegandan biri. esvapçıbaşı Sabit Bey, l ayaklannın sihrini bu hayır uğrunda sar- nüyorlar. 
de h~'olunacak me::;efe: Ya_ azi~ bir vi-

1 
P~~a~ı ıara~a ~~vet ettiriniz. Bu siyaset yahud s~cc~decibaşı F.min ~ey gelerek: 1 fediyorlar. İşte ~u .. muvaffakiyet onlarm h_ayatl~ 

lAyetı terketmek, ya~ud akıbetı meçhul. pırının de fıknnı alah":. . . . ı - Efend~ız soruyorla~, Sa~_d ~aşa g<>li-j Şikagonun bu 3aıe>nu, Ameriknnın dört rının donum noktası oh?or.~ Bır ge 
daha doğrusu. fecaatı pek kolay keşf0lu- ı Huzura çıktım. Ben ıçerıyı:.? gırer g•r- yor mu, dıyorlar; sua1 ıle hurıkarın sa _ 1 bucağına bağlanmış, herkes r adyosunun; içinde hayatları, a~emlerı degişlyor. . 
nacak bir harbe girişmek ... Vaktile Ce - mez hünkar: - Ne varmış? dıye srodu. 

1 hırsızlığına tercüman oluyorlardı. başında bu zevke ortaklık ediyor. Birden 1 Ertesi günü radyo V<! film kumparı)~ 
zayirden, daha sonra Tunustan, son ıa . , Onda her saat bir naho-ş vak'A zuhıir ede- 1

1 Dolmabahçe rnutad sükünundan sıy - şpikerin .sesi yükseliyor: ları d'irektörleri birbirlerile mücadele~ 
manlarda Mısırdan el etek çeken 'Iürklük 

1 
cekmişçesine bekliyen, fakat bekledilti rılmış gibiydi. Havasında bir telaşın, bir _ üniver sitenin Neison Eddy'ı;i ile giriyorlar. Her grup bu pah{l biçilJlie• 

şimdi _T~abl~~garbı da kaçır~a'k tehli~e- için olacak ne zuhur ederse etsin onu fü-
1 
endişenin esintileri vaıd1.A Yaverlerden, Ginger Rıogers'ini alkışlam.ağa hazırla - ! (Devam;, W uncu sayfada)~ 

stnd'e ıdı. Dunyanın bu en guzel memıe- tursuzlukla, kayıdsızlıkla kabul lçjn ha- kMiblerden başka bı>ndegan, haremağa . 
ketlerinde asır1 arca hiç bir menfaat ge- zır bu 1unan bir temki11 vardı. l ları, belki bekçiler, hattA. hünktırın ge • devresinden sonra, Said Paşa bastonuna binin gizli bir yerinde umu1mıyan bir ı;s. 
tlrecek icraatta bulunulamamış olması -1 Pek hill~sa ederek, meselenin muh - cikmesinden doğan bir merak i1e, hare - ı dayana dayana, hasta bacaklarının tize- re getir_ecek bu ihtiy~r- veziri ~deta bir; 
nın neticesile eskiler nasıl Türk <.:alta - 1 tem. el akibetlerine. neticeleTın" temas et mi hümayun halkı, hep anlamış!ardı ki 

1 

rinde yer yer dinlenerek. soluya soluya 1 lay halınde çerçeve ıçınJ aldık, tA. be!1 
na tından, koparılmış ise bugün de koıı -1 mekslzin. İtalyanın Trablusgarbı ist;}A pek mühim yeni bir vak'a var... saraya girdi; divanhaneyi geçti; biz, Hak ı odama kadar. .. . 
koca bir vilAyetin, Afrikada henüz rabı- tesebbtisünden kısaca bahsettim. Trab _ I Nihayet. pek uzun görünen bir intizar kı Paşa ve refikleri onu istikbal ettik. Ce- Halid Ziya Vşaktıgı~ 

Artık fazla yaşamak ıçın dırenmi"·or- j .rna benden nasihat, im-dnc.1, yahud va1dıJlİ 
J •Son Posta»nın edebi tefrikası: 27 J 

du. &er ilana! edilmişti: istirahate hak istiyebileceksinız. l 
kazarun~tı. 1 - O! buna şüpht! etmiycrum kuztıtl~ 

İşte o zaman, bir lahza içinde, haya - R Q I< A ı N R N M. A y A N fakat ne de olsa hayatı dolduracak 01
9

, 
tının zembereklerini bizzat gevşettiğin - y . bu değildir. Maarnafih, Mösyö Jak, 1'~8~ 
den. ilk bakışta tatlı tatlı ihtiyarlamış ~ bunu söylemekle ç0k ince, çok kıP , 
göründü . . . Daha biraz evvel canlı, ira - A D A M T E RC CJ M E E D E N : ' davrandınız. Hiç şüphesiz size inanıY0 
deli, muhakemeli ve sebatkarken. şimdi HA Ll T J=A H ~ 't Q ZAN SOY rum; size keder v~rmek istemem .•. f'B~ 
işte birdenbir e son nefes saatinde can çe- kat nihayet siz de bir erkeksiniz. Eleıı11, 
kişen ve ö~üme razı olan bir kadından tazan : Jorj Delaki niz geçecek sizin; bütün ömrünüzce. Jıfl§' 
başka bir şey değildi. ta sizin olmıyan bir küçücük kız için ıı 

Ruhunun bütün kuvvetlerilı? kendisin- sunuz ya, hayat kazanılıyordu! Ve. hiç düşünür, yok.sa kötülük mü, ınııen bunu ı .enize, yapyalnız bir kadın ... Hasılı iş- ıayıp sızlıyacak değ~lsiniz ya ... Ne oıl~ 
k k degYı"lse, ı·nsanın 0··mru··nıi ktif'endiren a • anlıyamıyor . . . Ah! ne sinir herif~ hem I te, .size yemin ederlm ki, an oluyor, hn- . b k 1 1 k ıe de zaptettiği hayat, artı gitme te ser - yım, aş a arına rast ıyaca sınız. ev , 

best, çekilmeğe başladı. damlar yok tu. İnsan içi tamamile rahat sonra bu vak'a nasıl olmuş, bunun do.~· 1 rım başıma vuruyor ve gidip şu güzelim neceksiniz!. .. Halbuki bc11 . .. Bir çocı.1 
İh N 11 

.. k 1 uvuyord'u. Ve io:.te cimdi 0 bir çukurun r wm bir türlü anlaşılamadı ki ... Fakat mösyöyü ceb imde tabancamla bir yok- ,,,.,, 'b" d b b k .. '"k tiyar ataşa, o vakit, e erını o tu- J ""'$ Y 1 6 ... m gı ı i i enım o... .ı uçu ... 
y k 11 "dd k d . içinde! Bu, yaldızlı mermerdPn güzel bir bence onu öldüren kendisidir , hani bu lamak istiyorwn. . . p t KWl o arına şı etle dayıyara , ım - - upe ·. · . ı 
etik doğruldu. çukur olabilir, ancak yaşamanın yerine 

1 

fikri dünyada kafamd<m çıkaramazlar! - Sakın ha, P upet, bu i§i yapnıayın . Jak, kendiliğınden. merd kızın e]ıfl, 
Gene zayıf bir sesle: değmez .. . Maamafih bunu görmek ne acı Ya'mz ~u var ki, hu yülcsek tabakadan Öyle şeyler var ki si.r. aıılıyamazsınız, elirı:n içine almış ve onu hafif hafif_ ~~B 

felaket! b ir m&yıö: bunun için polis onu rahat bı- belki ben de anlıyamam . . . öyle şeyler k K d" 1 v - ... E'veda, oğlum. dedi. k la makta serbest bıra mıştL en lS .~ 
Ve böylece, dimdik. Allaha çıkarken Jak: rakıyor. i... teessürünü zapted ... miyordu. Esasen pt111 

yolunda düşmeden ve başka yola sapma- - Evet, Pupet, çok acı felfıket .. . di - J ak : - . Şeyl er mi? Ne şeyleri canı~!. Ben şiddetli olan teessürü. çocu~un mezıır'ıa 
d an, sönen bir dua gibi öldü. yordu. Bilmezsiniz bu nasıl felA.kettir, - Pupet, dedi, kl5tU dU~ünmemell. kendı hesabıma ~nu aııladım kı hır ar- ziyaretten geldiği hu anda garib suret 

Artık Mavi Sakal. benliğinde kesilen bunu tasavvur edemezsiniz... V~kıA ölümünden manen o meı;'ul ; fa - kadaşım vardı, tatlı tatlı sevişiyorduk o- ziyade'eşmişti. • 
bu çift kurbanla, son nefesteki hastalara _O! bilakis, mösyö J ak, tasavvur cdi- kat muhakkak ki kız, kendisini kendi nunla, 1ik i hemşire gibi .. O benim ha-ı _Ah. Mösyö ,Jale, en ziyade neye ırı~ 
yedirilen mukaddes şarablı ekmek gibi, ! yorum. Biliyorum ki siı: onu gön:ilden iradesile Bldürm~. • yatımda bir tek kişi idi ve şimdi onu bu teessirim bilseniz .. bütün bunlara ~?111 1, 
aziz1 iğin iki rızkına malikti: Iztırab ve' seviyordunuz. Za ten yalnız bunun için - Haydi canını, bunu siıe anlat.ım mezarcı herifin )'1!zündcn kaybettim .. hatam sebeb oldu. Ben söyJedimdı 0~11ı 
A f! değil mi ya, 9ize 90k itımad besliyordum ... kendisi Fakat işin iç yüzü bakalım öy - Şimdi ben ne yapayım. lÔtfen söyler mi- git o mel'un kona~a potinlerini, scpe~oO 

IIİ Hem sonra görülüyor ki kederiniz var .. le mi? Hani bu andA. mezarlığın karşı - siniz bana bunu? 1 al ve o moruk felRket maymununa 
1.,,ıe 

- Amma ben ona söyledimdi, zavallı haki.kt kederiniz .. kt>ndini belli etmekten sındaki bu kahvehanedıı sizinle oturmuş, p t b·r· 1 . kü .. k yuvarlağını geri ve-r diw ... Keşki };o, 9 - upe . ı ıvorsunuz n çu mu- .,· . 0111 
yavrucak, söyledlındi ona- Ah! mösyö korlonıyan apaçık zavallı bir keder •.. Bu , şu acı kahveyi içtiğimize nasıl emjnse - . . . . ı yok olup gitmek tehlı,<c.;ıne aulacat> ·r 
J ak, eğer beni dinlemiş olsaydı, gene bu- ötekinin ki. baronun k i gibi, bilmem ne niz. &çimden °de baza'1 müthiş bir hırs !hibbe.rruzın hatırası olarak benı d.ııma o parayı tutsa idi ve k2nclisine başkn !J~ 

İ ı k di . . . b' k d 1 k b 1 1 .. ,f ~ 
r ada bulunaeaktı! kimiz ~a~tiyar ola - biçim yapmacıklarla göze çarpan bir ][~ geçtiğine ve kendtrru zor zaptedebildiği- en nıze ıyı ır ar. a aş 0 ara u.a -1 sepet satın a1sa idi! Hani siz de itır"- ıl' 
caktık; gene o menekşelennı satacaktı. der değil. . . O adam şak.;r ettl~i . yah ud me öy le emin olun! Beniıiı de kbn başıma caksınız, benimle dalını.\ ondan baruede· ı dersiniz ya, bu 1<adar namuslu olmak b 
ben de tr~ bıçaklanmı .. . Hani biliyor - [hiç bir teY eöylemed:iğ'i vakit, iyilik mi f:ı.§kırıyor .. amma naklı:z mıyım? .• DUşiln· bilecek ve lüzum bi.9settığiniz vakit dai- dalalıktır! (Arkası -ı;ar) 
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Geçen hafta içinde, akıl hıfzıssıhhası 

il' ~Yetinin kongruı aktedHmışti. Kon -
Çı: e çekilıniı fQto~aflar gazetelerde 
_ tı. Fakat n•ler konuıulduğuna, h<tngi 
-.evıuı ~ ar etrafında münakaşalar yapıl -

na dair malWtıat yoktu. Çilnkıl na -
:ıaa 0 B(ln hiç bir gazetenin muhabiri 
~'tlgreye gitmeml§ti. Gazetecı olarak k:m 
~ll de Ya.lıuz ben vardım. Müzakereleri, 
k naklf&lan, konferanıları baştan sona 
•dar dlnledf.m. 

* lt~on.ıre ~landıfı uman kürsiiye ilk 

SON POSTA 

h ı ft_o_noresi de 
1 Yazan: ismet Hulusı ........................................................... i 

L 

Sayfa 7 

Son Postanın zabıta romanı, 13 

KELiME 
E~R>AR, 

Yazan: İhsan Arü 

Kaybolan kadın 
- Evet! 
Hepsi şaşırmış vaziyette idiler. Bu

na ne mana vereceklerini bilemiyorlar
dı. Buğday kralı.- altın taba.kasından 

bir yaldızlı sigara çıkararak çavuşa 

uzattı: 

- PekalA! Arabayı muhafaza etti -
ğiniz için size teşekkür ederim. Şimdi 
onu alıp götüreceğim. 

~Jandarma çavuşu cebindeki küçük 

- Evet bayım! Siz buraya gelmeden 
biraz evvel polis müdüriyetinden tele
fon ettiler. Ve bu otomobilin sahibi bcr
yan Jillidenln müfetti~ gelinceye kadar 
burada ah'konulma.smı bildirdiler. İş 
mühimmiş! 

- Fakat, kız.ını meydanda yok. 
- Onu arayıp bulacağız. 

* 6 
~n Fahrettin Kerim oldu. Kürsünün 
ilin ne çıktı. Yanıbaşında duran sürahi· 
h{l k.apatı kongrede bulunanların yUzü
dı görznelerine mAnı olduğu için kaldır-

not <iefterine bir şeyler yar.dıktan son-
ra onları: Zincirlikuyud~i işleri bittikten c:on· 

- Allaha ısmarladık baylar! diye ra tekrar Emirgandaki villtlya döndü -
selamladı ve karakola doğru gitti. üç ler. Kızının esrarengiz bir surette 
erkek yalnız kalıoca birbirlerine bakı..ş.- ka.,vbolma~ı ihtiyar babayı kalbinin en 
tılar. Jülidenin babası tArifi imklnsıa hassas yerinden yaralamışh. Otuz bu 
bir teessiir içinde idi: kooıır sen~ çetin mücadeleler için geçen 

' bir kenara koydu ve söze başladı: 
h1 - Sayın meslekdqlarım. Kongremiz 

çln boplandı blllvor musunuz? 
B • 

lrçok aesl•r birden: - Hulki çocuğum! Buna ne mAna hayatının hi~ bir safhasında bu kadar 

Hastabakıcı yon od::ıdan otuz va•ında R .. t .. R b . vniyorsun sen? Kızım dellrmedi ya?:. acı duyduğunu hatırlamıyordu. Yalnız ; Niçin olacak viztteleri arttıracağ1z. 
ah~ttin Kerim - Hayır bilemedmiz. J "' ll§ ~ ece - l~tc ben de bununla Hulki, arabasının basama"'na otur- karısını kay~ğt zaman müstesna 

kadar görünen, zayıf bir kadını salona meşgulum, fakat şu ana kadar keşfetmiş b umrukl ıs• 1 olmrk üzere Dudaklarına iliştirdiği 
Birçok 8e&ler birden: 
- P'axıa arttıracağız. 
Btr tek ae.: 

getirir. değilim. muş, &ş.:nı y arırun arasmn a - km "' · · · tt ;ı,.,, • , ti 
Kadın salon~ girince etrafına dikkntli ' mı~ acı acı dü~nüyordu. Güzel Seniha ve ya ac;ı unu Ubu sıgarayı çeKış -

btr- Asaltrnalıyız, çok azaltmalıyız ki, 
tin. Yerine, on, ylirmt hu ta muayeneye gel 

dikkatli bakar, elile dizfol tutar. Mazhar Osman - Kılıbıklığın onü a· es;arengi1. bir ... sUTette öldllrUlmQ,rn.. rerek söyleniyordu: 
Iınsa hastalığın da önü a'ınırdı · ·· .. · · ·-Kaçtı. · • · Ondan birkaç saat sonra da Jillide - Bay Yılmaz; butun kuvvetımızle 

Doktorlar şaşırmı~lardır. kadııı onlara Şükrü Hazm - Hiç zannetmiyorum. kayboluyordu. Korkunç bir batğ bu tki bu muammeyı halletmiye çalı~a1•m. 
döner. Mazhar Osman -- H:ıstalı~ın önü alı - vak'ayı birbirine bağlıyordu. Acaba o Ren bu ihtiym- halimde elim<len geleni 

l'ahrettln Kerim - Gene bilemedın:z. - Daha şimdi giydim kn~tı. nacağını zannetmiyor musunuz? cinayıetie bu gaybubet arasında bir mü- y"pacağım. Hulki 'benim oğlum sayılır. 
}.f....... ,....__ Hakkı Hayri - Ben ne ka,..tır.101 nor - Şükrü Hazım - Hayır kılıbıklığın. nascbet mi vardı? Bu acı ihtimal o:mn O. silphesiz ki hepimizden çok çalıs.R· 

.....ııar v.ınan - Ben bildim, o bir ·o- " " ~ · 
hlndur. Bilemedin kaldır vur oyunu. medim. Galiba keneli gözüm zayıfladı. Fahrettfn Kerim - Şirn:ii getirl!Ceği· kalbini burkuyordu. Düşüncelerin«! o cakt~r. Siz de gazetecisiniz. Bu i~lerin 

ııa,,_.,,_ .... D · Emin Belli - Kab':l.hat aksesuard::ı. ı miz hasta hakkınria evvelden biraz ma- kadar dalmıştı ki müstakbel kayınpe - en gızli tarafianm bile bilirsiniz. Kuv-
.. J.& uu-.ıı iker - Buraya oyun oy • Jô :_tın.ıy• gelctibe daha nP güzel oyunlar kaçanın ne olduğunu bel!i etmc3i liızımrfı. , mat vermek ist~rı~: Hasta bir genç ka- deıinin söz1erini duymamıştı. Bir ara- vf"t ve nüfuzunuz. dostlannız vardır. 
•ar Bt Mazhar Osman -· Kı7.ım söyle ne kaç- dındır. Onda bu ıımnı meşgul olduğumu.ı 111, ba~ını çevirdi. Yılmaz, yanıbaşında Slı de bana yardım ediniz olma'Z mı? 
1un: rdfrbir ovnıyalım, mayna oynıya- tı? erkek hac:tanın gö~erdiıli ~rAzın tama - hir ağaca dayanmış. siga~ının havaya _ Emredersiniz! 

ŞükrQ Hl ~r d b Hasta - Kac~ı jşte hep. kaçıv::ır. DLir 1 mile zıddını göreceksiniz. yükselen dumanlannı dalgın dalsrın - S, ime!; ne yapacağız? Burada otu• 
1ı,.,__ ~- _- nm - .r:. en ım uraya akıl • ' ' Hüseyin K M " 1 d' . ri D h 1 bı ki t ---~ h '-'L- da tüdl . aldığım kaçtı evvelki niin aldı-'ım da kaç enan - ute lakkim, kı.!1- seyre ı~or u. a 8 tanı.şa 1 ır i !1~ rup sabır çekmekle k olmaz. Vaziyet 
lı;in uı aıuun e eı yapmak • ' u- 6 kanç kadın ld ğu h ld k' b1 d hi b d ~ ı."'-• topluıdı,lunıı.ı un netmiştim. Hal _ tı, kaçıyor can mı. · 0.b~ da e t!s ı r osta ta e er çok feci! Kızım bir et na yet töhmeti al· 
Q~. Gene elile dizinı tutar. Fahrettin Kerırn - Yeknazarda bize gı 1 '°r u: tında bulunduğu bir sırada ka!)•boldn. 

'- -ll'ahrettin Kerim - Evet evet.. şimdi - Gitti bir buçuk. de 0 hissi vermiştı, fakat de{til. - Ne dü~ünüyorsun bay Yılmaz? Yılmaz, hislerini sakladı: 
uen de h t 

1 
F h tt' K . 

1 
Hastabakıcı, genç, oldukça güzel bir O. doğrudan do~ya bu suale cevab _ Ba~·an Jülı'de ar'kadı:ıc:ları'le bı'r • 

lt a ır adım. Biz bunun iÇin top- a re ın er:m ıza rnt ver;r: _ --ı 
b 111llı.ştık. Akıl hıf:ımmhhası bugün ıçın - Bu hastayı tedavı için getirdi~l<'rl kadını. getirir. Kadın etrafına bakar, vnme~i:k. . ed _,_ d Ukte bir yere gitmiş olsalardı sizi ha ~ 
er Oeyden ..,,,. o·muıı:tur. zam be d k 1.1 ~ herkesı ayrı ayrı siizer. bilhassa \a"lm - ~ ıt geçırm en tnl\.rar jan a'r- berdar -...ıerlerdı' ta·bı·tı.?. 

6 .. ~ • 3' an n e a.;anın ne o uu5 unu a:ı- 1 k • .. k k 1 ~d ]i B lki '='-' ... 
1 

li bJ lam ·t A b k k t . do torlara karşı dana fazla alaka goster- m;ı, ara o una ı-;• e m. e oraya 
ep r ağızdan - Evet, evet. am~ un. en ,1 ocası mı aç ı, nı - diti bak la d b ır 1 bir haber E!Plmi!jtir. Öyle tahm\n edi- AtA, omuzlarıını silkti: 

lıfaz:har Oaman - Kaçıran kaçıraıın. §anlısı mı kaçtı, dıy.ı mernk etmiştım. Fa- ış nn an e 1 0 ur. - Siz de pekAlA biliyorsunu1. ki. 
Ş{il-.ıt ff• Konuşur yorum ki Kristal Palas cinayeti Jiandar-
~ ..ı:ım - Po!Ue haber ver~l!m kat nihayet aniıyd•i!dım, hastalığının se- · Jtilide doortlarile beraber değildi. Bina-

)'akalasın. bebı'nı·. - Onu da iı;terını. ondan da faterim, m::t'\·a da haber verilmiştir Bayan JOH-d · b · 1 A.k d enaleyh. bunu bir kenara bırakalım. 
:nÜ§tü Rece'b _Hemen telefon edelim. Doktor Rahim~ _ Ben anladım, Enkın geçti, yenisini ist<>rim. Dünkti 0 , bu~unkü enın u cınayet e al a ar oluıp olma-

1._Juriı Muhtar - Bizim birader hes:.ıb- çorabı kaça kaça bu hale gelmesin. 1:-R~ka olmalı. Ayşede var, bende de ofa - dı~ını henüz bilmiyoruz. Durmıyalım, Hulki lAfa kanştı: 
~~· ~ ld!ometreden uzak yerler 

0 
_ Fahrettin Ker:ın _ t~te bik~HJ:t., cak. Fatınada var, ben de isterim. fste _ dakika1arım1z çok kıymetlidir. - Bay Yılmaz, Jülidenin bu s:ıbalı 

ı.. rsa telefon etmek doğrudur. Daha y:l- Dokt9r Neb:ıhat - Ne aksi şimdi Je rim, isterim, isterim. AtA. kızınırı terltetti~ arabaya bt • Boğatt Palas otelinden ayrıldığı sırada 
11:11ısa F h tt' K · t h bö 1 k t · · 6fki l ri i t d4,. arkrıda~ımn öldürl.Hmüş olmasından 
.. . Yaya gidip haber vermek daha mü- benim çorabım kaçlı. a re m erım - şte, ep · y e et- ner en gaze ecının J. .r e n a' 11\ c.ı&aıb ı r·ı ı·k d l B tt• haberi olmaması mürnki.in değil midir 
~ o ur. Bir telefon muhaveresi ücreti, Hasta devam eder: ra ı e a a a ar o uyor. u tarzda konu - e : 
ili ktlometre yaya yürQyen tir kimse- _ Kaçtı, gene kaçt:. Kaçtı, gene kaçtı, ıuyor. - Arkadaş, çok doğru söylüyor. Ben ~anki? 
~ ayakkabı.9ındakı aşınmaya müsavi kaçtı. kaçtı. İhsan Şükrü - Neden böylt olmuş? karakolrl;ın !'!Ve telefon ~er. Jülidenin - Mümkündür 

1· Mazhar Osman - İkt çare var, ya ipek Nazım Şakir - Ben jzah edeyim. K:ı • dönüp dönmediğini öğrenirim. At~ atıldı: 
d F'.ahrettin Ktrim - O tarzda kaçırmak çorapları ıslah etn:ek, yahuci da hüsbü . dını bana kocası getırdi. Adamc:ığız ~ok Hulki, gazeteciyi kendileri için bir - MümkUn diyorsunuz amma: kı -
~til baylar, bizim bah~ettl~imiz kaçır- tün ortadan kaldırmak, eğer bunlar ya • zayıf Ye kansızdı. Hatta ilk bakışta has- d~t. '?lr mfütefik olarak ka - zımın bu cinayet esnasında odada b·.1 -

~· akıl kaçırnıakttr. pılmazsa kadınlar arasında, bv nevi akıl tan~n o olduğunu zannetmiştim. Fakat lbul etm~ştt. Arabesının kapısını açarak lunduğu !ddia ediliyor. 
ll'I atlıar Osman - Birdenbire düşüne- hastalarının gitgide arttık!arına ~.ınid 0_ 1 derh toplu konuştu. Kadın şimdi burada· seslendi. - Bu hususta hiç kimse iddiada bu 

e;1işttk. Şimdi :le olacak? lacağız. . l s~çmaladığı tarzdn saçmaladı. Hastanın ı .-;: Siz. oe ıbizimle geUyonıunu7. değil ]unaımn;. Bunu ancak kendisinden öğ· 
?ıı~ ~rettm Kerim - Ştmdi sizin knhı - Fahrettin Kerim _ Şimdı getireceği _ kım oJduğun"u o_.zar.ıan anladım. mı. Bu ı~~e bl:r:e yar<lun etmenJzi çok ren6 bmriz. 
k.ıl'ld 1rkaç huta çıkaracağım. Onlar hak miz hasta bir erkektir. Henüz otuz üç ~med Şukru - Bu h11stalık na!ıl ol- rica ederim. . . _ Sözümü yanlış anladınız.. Ben Se-

li a tetkikat yapaca~ız. yaşındadır. goreceksıniz. 1 muş. - Bana· itımad edebiltrsmiı. t~ so- ruha öldilrlUürken kızım hatz..ırdı :1e -

B~h~:::ı,.,,., ~~si:~:~an kırk 'xı.,lik Hastabakıcı, nast'lyı getirir. Hastanın Nazun Şakir - Kadında giyim mera- mına 'kadar takib edeceğiz ve hakikati mı:!k i!temiyorum. Böyle bir şüpheye 
, ' ba,.;ı önüne eğıktir. Hiç bir tarafa bakmaz. 1 kı varmış. Bir giydiğir.i bir daha giymek lm('vdrna çıkaracağız. b11e tahammi.llüm vok. Ben, Jülidenin 

,.,, 'ı>ğt getiril', ... K k A ... r ah t Hüseyin Kenan - Birat. bt. tarafa ba- istemez . ~i~. iyi ve yeni ne giyerse oıı- 1 ." ar~ ~la gittiler. tl:l, Şt!hir tele~o- otomobilini terkettlği esnada bile bu 
dtı~e ~~~n::::ı oııaı:~. hastamız, ken- kınız. dan kendısı ıçın dr y::ıptırırmış. Zaman'a • nıle evını bular~ kızının dönüp dön- faciadan haberdar olduğunu zannet _ 

'l. Hasta gene önüne bakıyordur. o hale gelm:ş ki, kimde ne görse muhak- rP.<'diğini sordu. Jülide henüz ~lme - mı·~·orum. 
asta konu.şmıya başlamı.;tır. k k -A .,. Hüseyin Kenaıı -- Siz~ söylüyorıım. a istemiş. Ve nihayet işte.. mişti. Onlar telefon ba.şında meşgul o-

'ld~ 10 alo bat~ı. alo batmadı. Alı 31~ hiraz buraya bakın. Mazhar Osman - B:.ı tarzrla llastalar- hırlarken h!r jandarma elinde bir kA- - Yani? 
,1 

• alo alo almadılar. Alo ali') mavn ''anı· demek 1·,..tı·,·orum k·ı Bod-az 
o a.J · ' Hasta gene önün~ baksr. la ben de karşılast•m. Bir çare bulmalı- ~ı~ ile wın larına geldi ve duydn({u - ı. " v b 

°F'a.ho torpil. alo ıtlo işgal. alo alo a1t'1.. Nebahat - Bu tarafa bakssnıza. yız. \'.ak'nyı !';iiratle not etrnlye başladı. Bu P;ılns oteli cinayeti ile kızımın gaybu· 
1lti ay~tUn KerJm - t,te bn hasta tam Hasta bu sefer daha fazla önüne bakar. Fahrettin Kerim - Bence bir tek ç:ı- hal. buğday kralının sinirine dokundu: bPti arasında bir münasebet olmamak 

lı ır bu tandll konusuyor M d lAzım. 
11.asta devam eder: · · Doktor Rüştü Reccb iz·t:ıat \'erir: re vardır. oda enilen beliyeyi bfr an -- Knzurn. nt! yazıyorsunuz? Bura- Gazeteci sordu: 

~ - Gtttı mesaj, f,eldt mesai, gitti b·l~- - Hastayla ben meşgul oldum. Hıç evvel ortadan kaldırmak. ya siz.e ifade vermiye gelmedik. 
l.ıç~geldi bomba, uçtu uçtu tayyar<' uçtu, konuşmaz ve daima önüne bakar. 1 Mahmud Ata - Atfedersiniz, sırıı.sı - Biz vazifemizi biliriz. Evvela ifa-
1.ıçt Ya, ordu,ar uçtu, uçar ya. m~mleket Mazhar Osman - Yerde bir şeyler arı-ı' gelmişke~ sorayım. bizır~ ~oda ne oldu? deni7.i nlacnilız. Sonra blz de tahk!kata 
lır \t, uçar ya .. Zigfrld uçt•ı. Ma iin:l ur:tu. yor olmasın. Hayru Jah Dıker - S,zın moda ha:ıgi giri~cel!tı.. K:zmızın ismi ne idi? 

;ıahdı; beni mı kandırıyorsunuz?.. Rüştü Receb - füm d~ evvela buna moda. )"Oksa siz dt> mi moda meraklısısı- At~. kUplere binmişti: 
\J~u a rettin Kerim _ nu ha::ta hakkında zahib olmuştum. Fakat hastanede zevce-' nız? - Orta 'fa bir cilrlim yok ki tahkik~-
~ğr~~_lafüva tahkikat yaptım ve şu:rıları sini de gördüğlinı zammı yanılmış oldu- Mahmud Ati - O cinste.,n moda d~ğil, ta girislyorsunuz. 
lnuş nn. Tlerl5fln yevmi gazeteleri okur- ğumu anladım. moda .sözü geçince aklıma bizim moda _ Diye b.ağı,..dı. J aııdarma slik\ınetle 
l"rıuı: evinde radyo9u varmış. Radvodan Bi'ahare ayni arazı gösteren birçok daki heyelAn geldi da.. cevab verdi: 
tfp hteıır ajans haberlerini dinlermiş. Ru hast~1 ara .d~a tf'.~.a~üf e.ttiın. H:ıst-ıl:lc , ,Fahrettin Kerim - O moda baş~a m..:>da, 
tE' ad~~ala:dan cnln günlt'rde pek c;oğuna gayrı kabılı tedandır. Bır isim vermek biz bu hastadan kımuşuyoruz. 

ı..ta~ ettık. Cttti~çe artmaktanırJar. lazım gelirse en .muvaCı~ı. Daülkılıbık O· Mazhar O.sınan _ Moda. model keli-
ta.tistikl ar Osman - Benhn yaptığım is - lacaktır. melerini kaldırmalıyız kı, bir daha bu 
btıtü ere göre de on ~eneve vnrmadan Çünkü bu ha.staJara. umumiyetle kn - nevi hastalar gcirmiyelim. 
tır1a; insanlar bu tip birer deli olacak - kanç karılarına muti erkekler arasında Fahrettin Kerim - Sayın meslekda~-

tr-ı tesadüf ediliyor. Dalm:t önlerine bak - larım. Şimdi size bir erkek hasta göste _ 
~e~llah DP{er - Carecıinı: bakmalı. maktan, hiç bir si:'ı.e karışmamaktan o receğiz, bilhassa yiiri:yüşünc dikkot edf

tC'teıer~ at - Brnct' bir tek çare var. ~a· hale geli)"Orlar kı. l:ıır daha söz söylemi- niz. 
'h e radyolım kaldırmalı t f1 b ,, J rı~p bf d yor. e ra arına R~amıyor ar. Hastabakıcı yandaki odanın kapısını 

dur. r en - Evet yegA.ne çare bu - ŞUkril HAzım - Tedavi çaresi yok açar: 

F'ahrettl K mudur? - Bay aiz.i bekliyorlar. 
~d \'ı getirt~ "-ıerimB - Şlmdı il<ı~ci ha!! - Rüştü Receb - MaatteeS.!!Üf hayır. - Atlasam mı, zıplasan: mı, ... 8 batar-
ır. egıZ u hastamız bır kadın· İhsan Şükrü - Hastalı~ önlemek ça- .u.m •.• 

relerlT. (Devamı 11 inci •ay/o.da) 

- Siz sinirlenmeyiniz. Biz olanı bi
teni biliyoruz. 

Ata. bu sözler karşısında duraladı: 
- Olanı:-ı bitenin bizimle aliıkası 

nedir? 
- Vazifem bu hususta 

etmek değildir. 
- Peknla. Ne isterseniz vazınız. Or

tarja bulunmuş btr otomobil vard·r. 
- Ben ondaın bahsetmiyorum. $im

di polis müdüriyetinden bir müfettiş 
gf>Jiyor buraya! 

Yılmaz at1Jdı: 

- Polis müdüriyetinden mi? 
Jandarma gaı.etedye ters ters baktı: 

- Kızınızın 

var mı idi? 
a:abi bir rahatsızlığı 

- Hayır.! 

Üçü 'küti.\phaaıede konuştuklım sı -
rada viBAnın kapısı çalındı. Kapıyı a· 
çsrn u~ak. orta boylu. tıknazca vUcudlü, 
kıımızı yüzlti. zeki gözlü; temiz g1yi~ 
mi~ bir adamla karşıl<l)tı. Bu adam sor
du: 

- Evde]Er mH 

Yan cebincien bir lkaı1 çıkarar3k u • 
zattı: 

- Derhal götür. ver: 
1.Jşak knrt& bir göz gezdirdi ve 

ları okudu: 
Haşmet 

~~ın-

Polis miidiiriyeti cinayet masası şefi 
Kartı okur okumaz hayrete düşen 

uşak ba~mı uzatarak sordu: 

- Fakat kartı kime \•ereceğimı söy
lemediniz. 

(Arkası var? 



Almanlar Norveçte petrol sıkıntı sı 
çekmiye başlamışlar 

(Baştan.fı 1 inci sayfada) müfrezesi DomJas yakininde esir edil-

SON POSTA 

Norveçte muttefiklerle 
Alman:ar arasında 

buyuk muharebe.ere 
C:oğru 

ve Norveçin garb limanlarında karaya mişttr. 

çıkan diğer Alman müfrezelerıle temasa Belin ıs (A.A.) _ Stokholın'da İs- {Ba-;tarafı 1 inci sayfada) 
,eçmektir. veç &]ansı aşağıdaki tebliği neşretmek kimıyet için harb ve fedakiır1ık etmeleri 

Norveçliler ise köprüler, yolların te-1 tedir: sadece maksadsız olurdu. 
Wd noktalan ve göl üzerindeki geçidler Bu sabah İsveç hududu vak1ninde Almanların ta Narvıke bir müfreze çı-
pi muhtem~l nüfuz noktalarını müd~-

1 

Scs.rplasese'de şiddetli muharebeler ol- karmaları n:üttefiklere. i~i g~~eı .1?uvaf-
faa etmektedirler. Bu suretle seferbeclık t . AJma lar bu mıntakada İsveç fakıyet imkanını vermıştı. Bırıncısı Nar-

. k d' ·N k muş ur n 1 k l · · t' wratle ikmal edilme te 11'. orveç uv- hudud htelif noktalarda vasıl vikteki Alman uvvet ermı ge ırcn ve 
b_ ,_ . d.. una mu .. d k ı 

vetlerile donanmasının ıu.lyeıı ~a- olmu~lardır. Norveç !kıtaatı İsveç top- on'arı himnye e~ek uzere o~a a ~ a~ 
ııa taarruz et.meğe ba.şlamıotır. Daha ıım- kl kilmiş ve ellerinden silah- yedi Alman torpıdosunu tahnb e e 
diden Norveç pılotları üç Alınan tayya- ~ a7na ç~ ikincisi Narvik havalisinde karaya asker 
r~i düşürm'ilşlerdir. DraJ16 iımıindeld arı a ınmNış ır. lo k'"JI' • Çıkarmak surctile takviye ve iaşesi vo 

orv~ç smı u ısı .. ı 
Norveç dıstroyeri de bir Alman vapuru- S kh lm 1.. (A A ) t t eksiklerinin tamamlanması pek guç o an to o J • • - sveç a~ze e- . . . 1 
nu tevkif etmiştir. Fakat bu vapur. Nor- b ldfrd' El b ve karada Norveçlılenn ve denızden n-

. . . . leı inin i ığine gl5re verun mın- . 
veçın garb sahılınde kendı kendını batır- ı 

1 
N "- t' 1 • gilizlerin tazyık ve taarruzları karşısın-

ta~asmda bu tman orveç ın a ar: n- .. k-l b' d d k 
mısur. l k tl . . da kendi başına muş u ır urum a a-

• h · d İ ·ı· ctt• etm'slerdlr. Norveç u:vve . erımn ··r . . . Stavenger ava me(', anının ngı n: •• . . lan Narvik Alman mu rczesının e'5ır e-
tanare!eri tarafından üçimcü defa bom- kısmı kfülisi Worma nehrini geçm:~tırt dilmesi. 
bardıman edilmesı keyfıyetmın ehem- Emfn ackıedilen mevz.llerde tahkıma Bu muvaffakiyetlerden birinci hanı 
mı)etı tebarüz cıtırılmektedir. Bu uçun- va-omaktadır. . 

4 
olmuş ve ikincisi ise müttefiklerin ihraç 

cü taarruzdan sonra Norveçin en münün Norv('çt:. Gneısnau ~~h~ısmın b~lı- ı hareketile imkan dahiline gırmiştir. Her 
ıhava meydanlarından birı olan Staven- rılrl!~I ve •ç:nde 1 SOO kıc;ının bulunan- iki muva!fakiyet Norveçlilerin manevi 
g<>r meydanının Almanlarııı i~ine yara- ltt.ı teYld ed·l~ktedfr. . yntını kuvvetlendirmeve ve müttefikle
mı>acağı kuvvetle tahmuı edılmektedir., Trondhcim mın~!'lnd'-' va~v~~" rin prestijinin yültselınesine faydalı o-

Oslo civnrmda şiddetli muharebeler Stokholm 1 S ( A.A.) - Q,.,lo :ı ... n 
1 

kt 
.;ah . , A'-- takv· , t' , aca ır. Stokholm. 15 (A.A.) _ Dün akşam-,1'ronu eım e rmırn ıye ~ a~an ·~. "f . 7 t .d 

· bl w · d b'lrl" Alman NarvıA mu rezesı orpı o dan beri Skarnes mıntakasmda [Son Pos- !'Önıierildı~ Norveç te fgın e ı t - • • . • . t k . 
k df ile oraya getınldıgıne nazaran a n -

ta - Oslodan İsveç !lududunn doğru rflm~ te r. b b' k. Tk muhtelit ibir müfreze-
kuş uçuşu ile takriben 60 kılometre me- Ft'ansa CUmhurTefsinin Norvc~ en ın . taışkı 1 

. ed'l 1..., ~- taburdan 
· · den vanı vıye ı m"l 1uu 

safcdc] şıddetlı muharcbclt!:ı cereyan et. Kralına telçafı f ı' · 
1 

d w 1 lı Bu itibarla 
mektcdir. Almanlar, Mjösenin cenbun- Paris 15 ( A.A.) - l"'ransa Ci.imhur- az af 0 rnva ıgı anNa:şı yor

1
:
1 

t fın 
.. zı:ıvı hr. e eğer orveç ı er ara -

daki mıntakaya kadar cepheyı uzatmış-, relıtl Löbrön tarafından Norveç Kra - .l-v 3_ d ,ıı,,.,t.ı.nl kta ise onuın 
d , . . d .1 . t' UC'n ır.ara an s~ ma 

lnr ır. 1ı Haakon a su rnesaJ gön erı mı~ ır: k k fazl k tler tarafın 
İsveç telgraf ajansının muhabin bu cNorveç Almanyanm bfüün nıillet - d~raya. çı ·~~esi 8.ht~v:~ r.iyadedir~ 

sabah saat ikide Eidsvoldun ışgal edıldi- ı ferin müttefikan itirazlarım celbeden MPnw esıkr' e
1
. 1 lltı. un t ı. 

1 
· 

ğ. · b ld' kt d. • eger ı sveçe ıca e sın mı ı ırme c ır. . . bir taarruzuna uğramıc:;tır. Asıl mem - .. . . . . 
Stokholm Tindingcn gazetesının mu- leke+inlzln lbir tek hamle ile müstevli- Muttefıklerm Norveç sahıllerınde 

bab.rine göre Norveçin .~k mıntakala- y!' karşı durmasını temin e<len büyük hang.i. nokt~Jara. kuvvet çıkard•klarını 
rında kıtlık baş göstermlşhr. cesaretinizin bende bıraktığı intiba He şimdılik bılemıy.?ruz. Bu noktaların 

Norve~ biikumetinin toplantıu g<>rek kendi namıma. gerekse F'ranslz Narvik şimal dogusun~a Tromz~ .ne 
He'sinki. !{) (A.A.) - ~adyo, Norveç rnil1eti namına sempati Ye takdir his _ 'l'rondhaym arasındaki .. ~uht~.lıf ı~ -

hükumetinin Norveçte cbır yer<tt!• ~op- lerlml ifade etmek isterim. Norveç mnnlar olması pek tabııdır. _Muttef~k
landığını bildirmekted~. Kr.al ve velıaht Fransanm, müttefrklerfle tama.mile mu ı~rin karaya çıkan kuvvetlenne gelın
toplantıya iştirak etmişlerdır. .. tllbı'k olarak. bütnn sahalarda ve elin- ce. bunun en az 2 fır~a kadar olma:ı 

:Milli müdafaa nazırı hava mu~afaası, d~i bfüün vac:ıtalarla mU7.afferen fam :ni'm'kündür. Bu ta:kdı:de bunun hır 
tahliye, se!erberlik v: i.aşe vazıyetleri ve müessir bir surette hakkı ve hür _ tanesi Trondhaym'i~ ~mal doğtı~un -
hakkında izahat vermıştır. 1 t b :.1 1 . taıı-ı~ı· t m· edece da ayni :z:amnnda bır şımendifer ıstas-. deki İ .1. t r ye e a~ ı o an ıs u ... a ı e ın . km 

Bohusposten ismın ngı ız gaze f;- !t.! d . 1 b.1. yonu olan Namsos limanına çı ası 
M 'd b" h 000 '!'n ~n "mm o a ı ır.ı. d 

si dün saat .ı~ ~e oos e ır mu ar , Stokholm, 1~ (A.A.) - Royter ajansı pek muhteme ir. 
cereyan et-tığını yaznıa~ta~ır. Norv~U- bildiriyor: Şüphe yok ki müttefikler ibu suretle 
ler ric'at etmişler ve kopru~ berhava Son alınan haberler~ göre Almanlar vukarıda dediğimiz limanlara yerleş -

'f ·ı ·d ü kirı bırakmış- ' ' " etmek vatı esı e gen e ç Norveçte cenubu şarkt cephesinde bil- tikten sonra Trondhaym ve Bergen 
lardır. yük muvaffak'iyetler elde etmektedirler. mevkilerine karşı hareket ederek ev • 

Almanlar Kornsjoeye geldikleri zaman d Al 1 rd t · 1· ek . N 1l Alman'ar, binlerce Norveçliyı or unun \'("J{ı bunları mana an emız ıyec 
h~~ud. ist~.y~nu~da. bırçok orvcç kısmı küllisinden ayırmaya muvaffak ol~ ler ve badehu Oslo istikametinde ha • 
multecıler gorulmuştürö: ld'd tah 

1 
mu•ıardır. AnlaQıldığına göre. Alman ta- rekete .aececeklerdir. Ancak bunlar 1-

Aı 1 b'rh e stvo a aı- Y- 'S' ~· -
man ar 1 a ar biyesi şimalde bir gedik açmayı ve Nor- cin müttefiklerin ilk ihraç kuvvetJeri-

ciid eden Norveç kıt'alarının taarruzun- . k'lm.c · d b k . 
:ı- . 'd H ld , veçlileri dağlık arazı;re çe ı ye mec- ni en a~ağı 2, 3 tır.ka ile a a ta vıye 
dan korkarak Korns3oe enb da tene bur bırakmayı istihdaf eylemektedir. etmeleri lfızımdır. Biltiln bunlardan ve 
[Son Posta _ Oslonun cenu un a ııveç . d . -"- J"kk' d" 

. k 1 t Kongsvmger e vazıyet na41.A te a ı e ı- Almanların da Norveç cenubundaki hududunda takrıben 100 i ome re me- . k . b 
. . . lıyor. Sosyal Demo raten gazetcsı. u kuvvetlerini aleddevam takvive ede -

safcdc] çekilmışlerdır. k d h eklt Al k • 
• • • :r • , • rnınta a a, u . yapan. man as e- rck yayı1ma1anndan anlaşılır ki. ya -
ıs,·ccc ılhcu eden Norveç ku\ vetlen rinin sayısını 16 bm tahmın etmekte ve kında Norveçte müttefiklerle Alınan-

Stokholm 15 (A.A.) - Stokh?l~ şehrin Norveç kıt' alan tarafından göste- lar arasında açık sahrada ciddi nıuha 
radyosu. külliyetli Norveç askerının rilen kahramat1ca mukavemete rağmen rebeler vukubulacaktır. Bu rnuharebe
İsYeç hududunu geçtiklerini ha~r ver her an işgal edilmek ihtimali karşısmda lerdc muvaf.f.akiyıet şansının Norveçe 
mcktcdir. Almanlarm, Kı:mgsvıngerln bulunduğunu söyle.mektedır. k k t t' k b kt t 
(Son Posta - İs,·eç hududunda O~lo- Bununla beraber, askeri mahfcller, en ço uvve ge ırme ve u ıvve -
dan takriben 70 kilometre mesafede) Alman1 ann takvty• almaları hali müs-1 Jprf vaktinde takviye ~erek iaşe ve 

' k d ff k' tl · Jeva-zımla beslemek iktıdamıda hulu-l O kılometrc şarkında Senderge a ar tesna olmak ilze~ bu muva a ıye crın .. . 
. 'kl . . .. ·l kt d' . Şımalde. bü·~lr b' h rnmlyet arzetmcdiği muta- nan tarafa teveccuh edeceği tabiidır.Bu ıler1<:di ennı so~ eme e ır 7 ~ ır e e t f d t'kte .. h . .. tt f'k 

k ö d d ı Alın ı ıı r'nde bu ara a pra ı şup esız mu e ı -
Norv{'çliler daha f~zla ~u avemetb grls leasın a ır ar. 1 an adni.,.n. e ·ıe·~ı t y- lPr tarafıdır. 
te! mi ·}erdir. Gerı çekılmek mec u - lunan ağır top ar, ve tser sı a ar a - ======· ============ı 
vetinde kaldıkları zam,ın, Norveçliler yare ile nakledflemtyecek şeyer olduğu d d 

1 
t k . 

" . . nın an o ayı sveçte araya ınmeve dem:r yollarını k61nekte ve yolları tı- br-1 rtılmektedtr. 
1 

• .. • 
B' Alın -'lt~n İki Alınan tayyarui dün petrol fıkda- mecbur o muşlardır. Bu da gosteriyor ki, 

lkan1aktadırlıır. ır an para'i"' T... Almanlar Norveçte sirndiden petrol yok-

sulluğu çekmektedirler. 

Kriıtianıund mıntakasında binişleri 

Nisan ~ 

İngiliz ordusu Norveçte 
(Baştarafı 1 incl sayfada) 

Diğer taraftan Norveç erkilnı harbiye sübaylarından bir heyet te, 1ngiliJ 
keri makamlarile istişarelerde bulunmak üzere Londraya hareket etmiştir. 

Norveç radyosunun halka hitabesi : 
Bugün Norveç halkına ~·adyo vasıtası le hitab eden Norveç hükılmeti. fıı 

ve Fransız askerlerine azami kolaylık gö sterilmesin1, bu iki müttefik meınl~ 
paralannın dahili alışverişte kabu~ edıl mesini tavsiye eylemiştir. 

Londra, 15 {A.A.) - Royter ajansı bildiriyor: 
İngiliz radyosu, Natvik ve civarının, tekrar geri alındığını bu akşam No~ 

lilere bildirm'i.ştir. 

Londrada heyec~n : 
Londra, 15 (A.A.) - İngiliz kıtaatının Norveçe çıkarıldığına dair amirall 

ve harbiye nezaretinin tebliği Londrada büyük bir heyecan uyandırmıştır. 
Gazeteler tebliği muazzam başlıkların neşrediyorlar. 

Tebliğin amirallık ve harbiye nezarc ti tarafından müştereken neşredUmit 
ması ihraç hareketine kara ordusunun da işlirak eylediğini farzettirıyor. 

Resmi mehafilde kayd.:!dildlğine göre. bu hareket hakkında büyük bir ~~~ 
miyet muhafaza edilmesi daha lAzımdır. Norveç sahillerinin arzettiği mü~!>'~ 

kıtaatın büyilk bir cesaret ve rneharet göstermesini lcab ettirmiştir. Fransa 
İngiltere tarafından Norveçe yapılan yardım vAdinin böyle sürat ve müessir 
tarzda tutulmuş olmasından dolayı efkfi rı umumiye sevinç içindedir. 

Alman ajansı~ın tebliği : 
Oslo. 15 (A.A.) - Alma.-ı ajansı, İngiliz kıtaatmın Norveç sahillerinden ~ 

kaç yere çıktığı hakkındaki İngiliz haber !erine dair neşrettiği bir tebliğde. e~ 
den olduğu gibi hAIA Almanların elinde bulunan Narvik te dahil olmak Uı 
Alınan işgali altında bulunan topraklara hiçbir İngiliz ayak basmamıştır. 

Narvikten kaçan Almanl ı r: 
Stokholın. H5 (A.A.) - Aftenbladet gazetesi, Narvikten yedi Almanın İS'/,f. 

kaçtıklanru ve Kurinva demir mer~ezlndeki askeri makamata teslim olduklaf~ 
yazmaktadır. Bunların dördü, Alınan donanması efradından, üç(l denız ttcıa 

mürettebatından dır. 

Çemberlayn bugün beyanatta b uluracak 
Londra, l~ (A.A.) - Norveç vaziyelintn son inkişafian hakkında yarın A,,,I 

Kamarasında Çemberlayn tarafından beyanatta bulunulması bekleniyor. 

lngiliz tayyare ve denizaltılarının faaliyeti : 
Londra. 115 (Husust) - İngiliz havn kuvvetleri bugün Norveç sahilleri üstii~ 

deki keşif UÇUJ!anna devam etmişlerclir. 
Almanların alinde bulunan Stavangcr tayyare istasyonu, ild gün zarfında 6' 

çüncü defa olarak bombardıman edilmiş tir. 
Bu bombar<iımanlar neticesinde iki Alman deniz tayyaresi batırılmıtı ve ist-' 

yon tamamen tahrlb edllmiştir. 
Ayrıca, Alman harb gemUerinin iltıca ettıikleri Ber,gen ve Trandheim uınall' 

ları üzerinde de ke§if uçuşları yapılmıştır. 

Dün İngiliz tahtelbahfrleri de büyük bir faaliyet gfutermişlerdir. 
Hava kuvvetlerile teşriki mesai eden tahtelbahirler, dün ve bugün, Skajer,J 

ile Şimal denitlnin muhtellf noktalarında 18 Alman nakliye gemlsini batırın1r 
lardır. 

Norveç harekltının başlangıcında, Nanrlk önünde batırılan 7 Alman nakliye gr 
misi bu yekuna dahil değildir. 

Diğer taraftan Kategatta, İsveç sahilleri açığında, iki Alman nakliye gemisi d' 
İngilizlerin vficude getirdikleri mayn tarlalanna düşerek, ağır surette hasara ııt 
ramış.lard'ır. 

Londra, 15 (A.A.) - İngiliz tahtelbahirlerinin iki Alman nakliye vapurıll'' 
daha batırdıktan amirallık ma1rnmı tarafından resmen bildirilmektedır. Bun~ 
başka bir düşman nakllye kafilesine Skajerakta taaITUZ edilm1f ve ntılan torp-· 
lerden dördü hedefe isabet etmiştir. 

Diğer cihetten dün Bergende İngiUz donanmasına mensu:b 15 tayyare Alın" 
nakliye vapurlanna ve tayyarelerine taal"l"U% etmişlerdir. Hedefe bazı isabette' 
kaydedi!.miştlr. Bu arada iki Alman nakliye vapuru batıhlmış ve mitralyöz ate; 
altına alınan bir Alman tayyaresi de alevler içinde düşmüştür. Bir İngiliz ta~" 

•• • ' ... . 1 resi üssune dönmemıştlr. . 

Kendi kendini batıran Alman vapurları ~ 

Lon<lra. 15 (A.A.) - İyi malumat almakta olan mehafiL Almanlann Glasco" 
tipinde bir İngiliz kruvawrünün bu ayın, dokuzunda Shetlant adaları şimallnd' 
bir Alınan tahtelbahiri tarafından batırı1mış olduğu suretindeki iddialarının 8!11' 't.... • . .. . .. 
sız olduğunu beyan etmektedir. • • · 

Bu mehafil, Alman kumanda heyetinin bu gibi iddialarla Alman :fil06UJl\JJI 
NarvLkte uğrarn~ olduğu felAketi örtbas etmeğe çalı.şmakta olduğu mUtaleasıJIS 
serdetmektedlrler. 

Bitaraf memleketlerin mütaleaları : 
Berlin, 15 {A.A.) - D. N. B. ajanSJ Bern. 15 (A.A.) - Milteaddld diplomasi mehafili, bir kısım Alman filosunııl 

bildiriyor: tahrib edilmiş olduğunu tebarüz ettirm~ktedir. Son hfldiselerin vaziyeti AI.JnJ# 

( ___ A_n_k_a_r_a_A_t_h~'!.':un kır 

Ankara Atlıspor klübü kır bini~lerine devam etmektedir. Bu hafla da telsiz
lerin yanından Hacıkadın bahçelerine, oradan Keçiörene çıkılmış, Akköprüye 
geçilerek klii1>c ör." lmi~ tüt'. Bini~ çok zevkli olmu_ş. kırk kadar aza iştirak et
rnistir. Resimde Atlı.spor klübi.ı azatarmı )'ÜrilYÜ9 esnasında i Örüyorsunuz 

Christiansund civarında hareket ha- ya aleyhine çevirmesi. matbuatta aldslPr uyandırıyor. ~ 
linde bulunan bir Alman taburu ileri yü- Bale'<ie çıkan National Zeitung diyor ki: Alınan bahriyesinin zayiatı 
rilyüşil esnasında kfilliyetli miktarda bir ehemmiyeti haizdir. Alman filosunun

1
hareket kabiliyeti mahvolmuş demektl'

Norveç kuvvetlerile karşılaşmıştır. Bu Bas'er Nachrichten de, son hildlselerin vaziyeti, Alrnanyanın son derece aıef' 
kuvvetler üç Norveç taburundan müte- hine çevirdiğini kaydetmektedir. r"""" 

şekkil olup toplarla da takviye edilmiş 8 k;ı. 1 k · • 
bulunmakta idiler. Aded faikiyetine rağ- Eski tekalld maaş~arma zam 8 cır 1 vargısı 
men• Alman taburu yı!dınm süratfle ta- (Bastarafı t inci savfada) Ankara, 15 (Hususi) - Dahiliye f;rY 
arruza geçmiştir. Kısa bir muharebeden 51 kararlaştırılmı~ ve lA.yiha bu suretl~ cümeni bugün Maliye ve Sıhhat VektUır 

50 N b rini~ ;riılrakile toplanrnıQ ve Süleynıll~ 
sonra 1 orveç sil ayı ve 2000 nefer değiştirilmiştir. Yeni şekle göre eski ka- Sırrın: .. bekarlık vcrgisİ ihdnsı baktcıtl' 
teslim olmuşlardır. nun mucıbince maaş almakta olan bir c{l· 

. daki kanun teklifini görilşmüştür. En 
Tayyarelerle kuvvet nakli mütekaidin maaş, fevkalilde tahs.ısat ve men bu teklif hakkında bir karara ve.~ 

Londra, 15 (A.A.) - Prcss Associati- yüzde on zammından M.sıl olan yekunu- madan meselenin varidat mevzuu ve i~ 
onun hava ordusu muhabirine göre, Al- nun y!ızde 25 inin aslt maaşına ilave edil- timai dava olarak tetlruki lüzumuna ttıı 
rnan hava ordusu, efrad ve mühimmat 1 mesi temin olunmuştur. Du da rnemuri- bulunarak Maliye ve Sıhhat encnıncnle" 
nakli için, harb tayyarclerHe kuşatılmış et alacak ttr mütekaldtn istifadesini rinde müzakeresine lüzum göstermiş~; 
bir halde 25 Junkers tayyaresi kullan- y 'b 

1 
ak 1..r. fo ül t 1,.,_kl dil . _ Teklifini nüfusun arttırılması yoıurı 

Muh b. mucı o ac u.r rm e ~ e mış k s··ı . .nııııt mıştır. a ır. bu Jwıkerslerin her bi- bir tedbir olarak ortaya oyan u e,.-
ri kırk kişi t~ıyabildiği.ni ve kabında tir. Ldyiha alakalı di.ğer encümcnlerden Sırrının bu teşebbUsilnQn böyle bir dil' 
mitralyöz ve hafif hava dafi topu da mık- de geçerek Mecla umumt heyetine gele- vayı hal için bir çare olamıyacağı kani" 
!edebildiğini· söylemektedir. cektir. ati lhAldimdir. 
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Piyasaya taklit ve gayri 
sıhhi aspirin çıkarıldı 

Yazan: Basan Adnan Giz 
bir sp f fflt. harririne Piyasaya külliyetli miktatxia sahte as- derflmiş, terkib ve mahiyetlerinin tama-

pfrin süruldülü za:bıtaca tesbi~ edilmiştir_ men bozuk ve gayrj sihhl oldukları gelaıı 

h 1 
•• • ı zaruri bir cevab Hadisenin tabkika.tile meşgul olan rapordan anlnşılımştır. 

eç U S V rl r . Emniyet Müdürlüğü bu iş1e alakaları ol- Zabıta tarafından dün sorguya çekf,. 
B r snba'h gazete.sinin filn sayfasında ara, duğu söylenen .&ekiz şahsı dün sorguya lenlerden bazıları bu .sahte aspirinleri 

srrn J>l)Or v--...zılan yazan Eşref Şetiğin Macar . . 
1 maçl:ır1 münasebetlle şahsımı hede! tctarak çekmı~. muhtelif ecıaneden ve bakkallar- Tahtakalede Sabuncu hanında oturan 

:Su ~1$ doldurmak için ihiraz geri- vetlendirecek lbir ~elrilde gıyllı.miş gür .sa- ban kinaw>ler .savurduğunu okudum. imnım dan tüp ve lmğıd ambalajlnr içinde ol- Mehmed l3esimaen aldıklarını söylemit-
Ye domr.ek lfızun geliyor. kallı bir ilı~ardı. Bunların ne yüzlerıın- mevzuubn'l:uı cılmasaıydı cevnb vermek Jüzıı- mak üzere bir hayli sahte aspırin toplı- lerdir. . 

'ratih dıyar iki: de, ne de kıyafetlerlnde kimsenin aliı - munu d.u;mıyaca.ktmı. Fnlaı.t gar1b b1r ynz:ı yarak bunlan müsadere etmiştir. Bu taklid aspirinlerin nerede ve kim-
'Nurettin Ali Memlükler urıı:fından kasını çekecek brr tubaf!ık yoktu. Dik - oblulduğu ıç~ burada 'tnukn.bele et~ zarurt Müsadere .olunan bu taklid maddeler J ler ta.rafından :imal edildiği ebeınmiyeile 

llıltan uyorum. tahlil · · - -k ki h · -
d 

Yapıldıktan sonra önimde !hüküm- kate çarpan tarafları ibind.klerı atların, Galata.,<;aray K''"'",.. maçının zd 1 ıçın gumru mya anesıne gon- araştırılmaktadır. 
ar b ak1 __._. ya ı:grm tek 

Ve Yt arile d~akı hisardan !Ildi kıyafetlerinin sadelıği ılc ilam bi:' tezad :Uk ta!sMıtmdn oyunun :vaziyetini ve Macar 
tti Babuzzaferden Kahireye girdi. Bil - te§kil edecek derecede güzel olması ve lnl'1Tl bu a~ nıuğlftbiyet1nln esbnbmı kritik 
r n i.ırnera rikabında yürii~fardı. Son- süratier.ınin şiddetiydi. Öyle dolu dızg.n «' ' • Er:ref Şefik benin? yanlarımı yan_ 
ta tekrar Hisara çıkıp saraydaki tahta o- gidiyorlardı ki. az daha yo!un doneme - lış bıılm~~ Ayn: 'Zamanda birinci sınıf lfut. 

Poliste: 

Bir arabacı m~ tresini yaraladı 
Utdu B , . . . . .. . bol hak Mlerlnın mnç yazısı yazmalarının 

b .. · aşlıca kum&ncıanı.u· arasında te- cmde katırına bır çuval pırınç y.uklenuş d:ı .feruı b'rşey olduğun iddi d' -. Kndıköyiinde Kuşdrtinde Kurıbağalıdere 60_ 

Müıef l'rrlh: 

Vali Yalova kazası yollarını ı:~zı:ıt 
İstanbul Vali ve Belediy~ Reisi Dr. 

eı..ıdulat ,d B b . . k . b' f 11·h d . ekl . H . ·- u a e ıyor . ......,re! hal·' yapı ı. ır ırını .ta ıl) ea~n ır c a ı çarpıp evırec erdı. aw Şefıgın kcı-CJ gcetesinde ve yanın:la'kl mi. kağında oturan nmba.cı cemil, blx mesele • Lutfi Kırdar evvelki gün Yalova kazasi-
.\ b ler ve Marziye ~t m1uklerinin - eski kıyafctlerıle, atları arasındaki bu tPzad:ı tund::ı nr>ç tE'nkidJ yap:ın arkadaşnı blrlncl den Clolavı nralarındn .çıkan kavga netice - le Çınarcık nahiyesinin yolla_'"lru gezmı~-
y k taraftarı kölemenler - takındıkla- bir de telfışlarına bakanlar onları ıki a- sınıf lıak,,.m!erden olduğundan ha'berl yok sinde met.-sı lia')'rl}eyi !bıçakla .knsığlndıı.n t'r v ı· b k ah' • ~'-t' 

:rı nu ' mu? iBa"lka.sıru b 1 t ı . a ı, u aza ve n ıyenın :m ıyaç-
lıı Kuın ve nufuz Kanirede knışıl - cemıı at ugrusu saruyordıı. 1 • in k .. J .. u şekilde tenkid edenin 'Ya.rn nmış ır. lanm tcs:bit ve harab Çı:ıarcık köprı.isü-

ra sebeb 1 d S ı. E ., k hl'k . 1 f 11•1 k ev\~ enu gozundeki merteği gornıesi JA Yaralı kadın tedavi altına ciınm~t Cemil • k. o uyor u. u1tanm ı•unlc. • z. me te ı esı at atan e a 1 ar a - r:ımdır. - ynknlanJ"llştır. nün inşasını emretmiştir. 
\i Utnetten uzak'aştırmasını istıyen .. _,.ı !arından küfürlerin E:n şiddetlilerini çat- Mııcarln !belki fena hava yo g 1 k !B' l d b v F ·- - - V · · · · 
13:e~a ve asker halka reısı Bahcıettm latırken. yolcuların genci kamçısının ter- ln yab:ın<'ı!ı~ gibi funillerk ım~ıv:~r~k' 0~:: ır ı:a l!l cral e · yaşadıgı ~sız ıreJ~oru alıyı zıy~r.e~ etti 
~ cı kumandasında ayaklandLlar. Fakat sile arkadaşını dürttü. ıma!'"Jşla.:1ır. Fakat oynadıkları oyun karşı_ adaını yaraladı Dün sabahkı ek..~resle şehrmuze ge-
aztıye grupu galebe çaldı. Bürciyi ve SahidC'n hakkın varmış -Salaml§- süra- 81::1'°.ı. ya R'Tct Şefik sn.hada yoktu Yahud Mercandc Yaldızlı handn 2 sayılı dükkfl.n. len Fransız sahne vazıı Ja? Kopa. bera-

dığer emirleri katledıp evlerini ya<"ma tımiz herke..:ın gözunı:! çarpıy01. Yavas bu "!l o· u·v·•a \-alnra Melihi seyretMekten da terzilik ~apan Asını, evv~lki geoe 10 gün_ berinde Fransız konsolosu olciuğu halde 
tttıleı--> 

0 
gitsek geç kalacağız ne yapsak dersin? • b"~kn bir~ yapma<11. mç <>lmaz.sn, dığer denberi bir ar.ada yaşadıkları, Bahriye ile dün Vali ve Belediye Reisi Dr. Lutf Kır· 

li ki • . . gazetelerin fikirlerine hürmet etmeğe m k k ,.,ık ü ü d ka tmi~ı B h 1 ..:ı~ • • • J k K . 
n katen Nurettin Aliyı' tahta geçi- - Efendime demindenberi so'-'lü'-'J - bur o1dıı1; 1 ht {'C_ ıs nn.,. Y z 0 en vga c ,...er, a r - .u.an zıyaret etmiştir. a opo şehnmız-

l'en 11 
1 .,, .,, .,,t .mu elif spor muharr rler1.n1n Vf' bırak!·, Ahımı yaral::ımı.ş.tır d k' k f 1 b't'~ikt 

"<l ak'-' Zabıtaya müracaat eden Asım tedavi el _ A k 'd ktf 
•ahe ~ı1azriye mem1üklerinin nüfuz ve rum... lynzılarını oktımnş olsaydı, bu şekilde iddia. • . e ı on erans arını ı ll'U en. sonra 
ilt l\UinÜ günden güne artıyor, on1arın - Dur bakayım. gene mi unuttun. sa- hrda bıılunnmamı Yazılannı S!'r.best-çe -ya_ t.ınn alınmış ~uçlu !ha.k>kında takibata n ·araya gı ece ır. 
k~ıdarı yanında Snltnnln Atabeyin mev- na nasıl konuşmak lıizım ge1 diğini öğret- ı:ım ve uluort.n 1ddla1arda bulunan kunse _ lanmıştır. ' baş_ -----·----· 

ıı Pek sönük kalıyordu. rnedım mi? HaUı mı efendım diyor.sun? ıler, d.~~erlerinın de fikirlerine hürmet etme- K d L· k Ticaret işler/: 
:Su ,""' . . . 61111 oğrenmek mecburlvet.ndedlrler uyu a "11r genç ız 

ı..,.. n.\jle:menlerın başında bilhassa üç -- Evet, evet affedınız, hayır kusura E-rer ~!i"'n ded-ır.i lb" 1·11-1 d ed' bul .l 
~-ti A bek . b k d'l' ! t H . . L •& g ı. gençıı>.ıı eye. ces ı un~u ı· 1 b 1•-b • Y ın eskı arkad~larmdan üç a mayın. ı ım rı ı:?mış r:. • ne dıyor- dl~i mira.en tıa.,!rn.lanna lmptırdığınd:ın h ta yaya a IK ve yumurta 
ey vardı: dum? Demındenbı>ri herkes bi7.e bakıyor bnr·m yok .. l"lzlın gı>nçi tmize geUnr-~. m~; Dün, &ylerbeyinde !bir arsamn kuyu.:mn. ihracatı yapıldı 
Seyf ttin Kutoz, Seyfettin Bahadır, iı- d~ye sö)lüyordum amma anlatam1yor _ y.cmekle <Wl:aJ, ta.'hsfilm Z1 ıya:ı:r.nakla geç da bir genç kız cesedi bulumırak keyfiyet _ . al • . dil ... ~,·•· , , 

ll'llett' • - mi Ur - ten zabıt.ı. haberdar edilmiştir. Yapılan tar_ Jt ynJa ıhraç e en r.>J.,UA ~c ~unıurtn :a ın Fethı. dum. Onu bırakın, az daha herıfe çarpı - Ke dls:1 P.- kikat ne ıces.:nde ce. .. edin 0 civarda oturnn bedellcruı!n derhal ödenmesi hakkındaki ka_ 
»"'b unıar bile .zahıren ayni partiye men- y-0rduk. tıv· ~rcuını>l a~c;ızd spor mecmualarından yap Snblha adırıdn bir kıza aid old~ğu "nlaınl • rar bu m'lddelerln lhrncın<ink'i normal sey. 
~.. olmakla beraber Atabe) lik mevkiini - Fnkat çabuk gitmemiz :icab efüyor.1.şu~e inde f~ el erın ~h'l ~ kn-andı~ 'bok-; mı"tır "' s - r1 nrttırmıştı:-. Dün bu memlekete 60 bin 
tle • 0 1 nesri -a++n bulnns:ı d:ıhn · r al k tn ve taze balık sevkedlhı · ti 
h g ır:me}c jçin gizliden gizliye çarpı - daha tenha bır y.ol bilmiyor musun? liyl olur. Mıı.mnafih ayn'i gaze enin oaşka bir Genç ıı:ı-ın bir kazaya mı, yoksa bir clna. ır 1 

yumur İtnl lar k 0 1 
11

!1 r. 
T•Y<>rlardı Şerefettinın mahını sa1c iden - Şu eski harabelerin bulunduğu ya- ı::ütummd vanldı!!ı 1ctb! memlekette her yetP. ?Ci kurban gl tiği ııraştırılma'lctndır. Bundun .~l\~ka yn.nda d uru tmak a ve ıa. 
teıııik · " - · · be~ ·c! • sulya muraynatına evam e ektedir. 
l edeydi. Tababette olduğu kadar hl- maca sapar ak gideet>ğimiz yerin biraz cıpor '"!! ., :' mfitehn"5JS rn o kadar cok Dün de Franszya 250 bln kilo fasulye Ro-
ekar]ıkta da mahir olan ihtiyar hekim iler;s·nc G:i.,eriz nınma herkesin nazarın- sp:>r muh"r" '"1 var kl, E ref Sefir.m de futbo11sahay:>. en kuvveuı kadrolarfle çıkacakhr - manyaya 120 bin kilo pamuk Mısıra 40 b1n 
€~ç rı··k.. ' yrulliarı yann~ için birinci sınıf hal>:l'm ol dır. Maçta Hakkı da ayruyacaktır. Milli kü. k.llo fıstık ihra dil 1..+ı ... ~ 'k 
c u ·umdarla anasını tamami'e avu- dan da kurtulmuş oıuruz. mnsına lhtl·rrıç yoktırr. . - me maçla:ı için bu müsabaka Beşiktnşa cıd- . ç e m 'i...... erı aya nv do. 
l..Uııa alınış, mcvkiini rnuhafa?:a etmek ı - P~kiı1fı öyle yapalım. Ya7ıln.r mıfa hakemlik 0 o.rites!nl kullan dl bir im+ih'ln olacaktır. rlsl,isRomt •• unyalya -~e Bulgaristı:ı.na zeytin, Yu. 
·-rın h . . . . ' • nar. an Bu gar~tnn ve Yugoslavyayn tnzo 
d er çareye baş vuruyordu amma. or- Atlarını ıçı ot ve d\ken dolu hır çukur- dığ•mı ~e tunu kull?cnın. kullan mıva:.-nf:ı _ "!t'ebl-ır ft tb 1 a balık ın'ı;ntereyc iındık satışları a umı 
d u 0n1nrın elinde idi ve kuvve~ karşısın- dan atlatarak çıplak ve ta~ı bir yamaca mın t~yın•:ıın başkalanna düstüğünü tehdld ı 1 !l m ÇI tır. ' y P ş -
a hılenin ömru pek kısa sürüyordu. o-, saptılar. Bfi§ını arkasına çeviren delikan- Yollu ım:ı rd vor Kendi r:ıtzAtesi de da.11!1, Mekteb M:ı.çlnn teh•r oyunlarından BoV,az. 

llun Yalnız bir şeyde ümidi vardı: lı: bfrfok f:O"C'~r'cn·dc spo· Muharriri h:ı.ı;:emle içi _ Tlc'lrı>t miisabalmsı yarın snat 15 te 
~ .. 1'1 bu!ıınc!ııf'untı herk<'5 bllmelı:t~d'r Yalr•ız 'l"tl~ m • tanında yapılacaktır Ankara borsası 

d ısır ve Suriyenin yerli P.skcrlerinc - Vny aksi şeytan - diye haylordı - bu i•'n ııı·· "arlar' muhakkak ki . teknik _,.,._ 

d
ayanarak kölemenlere arkadan inme bir fellah katır-a b1nmis ark::unızdan geliyor. bir r.ınç :tE'nkidl yn1rn hakemle.' sah<>d·· i tZ mekte Lri k~s.u va atış aw._ .. Açılış _ Kapanış 15 Nisan 94tl fiatlan 
•ut; vurmak. İhtiyar omuzlarını sıJkti. mPÇ idare ert"n hakem hsiyetlni ayırma - mtisabatıa1arı 

bı l<uvvet ve hile ara~da b~lıyan bu - Olabilir. İhtimal ilerideki tarlalara sını Esref .Şeflkten çok daha tyl bilen kim. 
Ücadel . . eti 1 .. s<>lcrdir d h· eyı ş:ım1 romanımı7.ın sırur_arıj gidiyor. y · bi•i Kır: me!.:teblerl arasındaki koşu ve atış 

ÇEKLER 

a ilind'e takib edeceğiz. Gene atlarını hız1andırdılar. Latü bir Mnc:z:mı ı:ırl ,r"ce~lm esnada E.c;ref Şe.fJğl11 müs:ıbaka~ır.na Ça.rş:ım~a günü Şere! sa -' Vırdra ı Bterlbl .._ .. ~ .. . . ı m . a ında ~azır bulunmadıeını ve ha~ınôa dev:ını edllecektır. 1 

AçQı.f.K:apı.n 

5.24 
14.9.-

2.9647 
7.5675 

29.2725 
79.0325 
21.9925 

1 
ruzgar yuzlerıne çarptı. Burası KahırQ - . bu ynrıv b•rlrnr kt~ınhı rkası üzerine vaz _ Çnrçambr. günu b'rlnci grupa dahil İstan_ MPw.York ~CD I>Ola.r 

- 2 - den blr hay1i yüksek ve havası güzel bir dığını ih~h-rr nldım. Şeytana uyarak kimin bul, ç.:uniıca,, Boğaziçi liseleri arasında !-.o., ~~~:no ~: ~':ı 
.-ı trirniş Tunca bulanmış Jtann nır Rtrre- yerdi. Gittikçe yükselen sırttan kalenin yazl yazrıı~·'"lı artık 8~ takdlr e~~n ! . şu seçweıcri yapılacaktır. C•nnre 10!' t.nıç . rr. 
it andıran güneş bütün şiddetile etrafı ve şehrin bütün panoraması gözüküyor- . Dr. T: O:ı:er.,nlt'ın t:•çünc•ı gruptan Erenköy, Kandilli, Şişli' Aınsterdauı 100 ınorlll 
~ası~ knvururken, Kahirecien Aynü~em- du. Biraz daha koştuktan sonra tekrar K Ş"eşt trnn(fn f eş kt?.sla 'Ilernkkl, l&tlk.lfıl l!seJeri arıısında atış seç - D!"illı..Ml 100 lklsa 
h~· lriden yol Üzerinde dolu dızgin koşan taşlık bir .meyilden inerek dar bir pati- kafSJ1" s•yor mf'l:_ri :rapılacaktır. Atına 100 Drahmi o.ın 

1.62 
13.61 

•ıcı atıı h k . d'kk . . _,... k t 1 B' k ç ,.,..;;z rnetr -t d bol . c • ı Musnb.ıkanra saat 2 de bnşanncaktır. Sotya ıoo Len 
h er esın ı atim ~t::Aıyordu. ava sap ı nr. ır ·a .t"' e o e P 
JJU 1 l 1 Macar Kişpeşt takımı bugün son maçını E t k kt b' · b k ~adrlcl ıoo ~'-

li}{ nardan birinci~i orta boylu bir de- ağaçlar ve yüksek duvar ar 8 Çe\Tilmiş s:ı.at 16,30 dn Tnkslm stadında Bc'Ş\ktnşla rt•p flle 0 ı0rJ ayra yarlŞl ~:.adapef\e 100 PenıO 
a anııydı ki. sıcaktan korunmak iç.in ba- bir büyilk köı::k görüniiyordu. yaıpacaktır. Galn.tnsara,,., mağlüb oldukta-:ı Erkek ?rcktcbleri arasındaki bayrak koşu BOutı ıoo LeJ 

27.22 
0.625 
3.5f 

35.31 
rltıdaJti k " - D1na&' l>a e!iyc ile bemen bütün yüzü ka- İhtiyar kamçısını havada ,sallıyarak: sonr.n, Fenerbahçeyi ı.o mağlüb eden Ma _ s,.çnıelerl Cuma günü Taksim stadında ya_ Belrn4 ıoo 
la ~tlııştı. Kıyafetindeki sade1iğe bakılır- - 4te Emir AlAettinin ma1ikanesi! carların bıı(riir: İstanbul şampiyonu karşı - pılacal.-tır. Yokot:.ma ıoo Yen 
\Jı,, nüz yen1 hizmete alınmış acemi b~r dedi. sır.da ne rıe•Jcc alo.cağı merakla beklenmek. İk~ncl g,.uptan Galntnsaray, Boğaziçi, Da- 8tokholm ıoo in~ ıtr .. 31.005 
v.ıeın 1 tedir. Dlnlenmek fırsatını d:ı bulm•ı.ş olan rü şafa~:ı.. ~ık Te Hnyriye Lfselerl, üçüncü Esham " tabvillt 

dt, en veya ıı:ndece bir köle denebilir- Genç elini göğsüne bastı. Macar takımının so:ı maçını kazanmak 1çln gruptan l.c;,. Erkek Muallim, Kabataş, Şl~ll 
Ö - Öyle kalbim çarpıyor ki .. · bu müsab:ı.!t<td:ı büyük gavret .ororfedere~ ITcrnkkı. Pertevniyal ve S:m'at mektableri 20 1932 'hı 2 hazine :t:ıhvili 60.-
~e gelınce, bu zannı daha kuv - 1 (Arkası var) muhakk:ıktır. Huna mukcl>ll Beşiktaşlılar da kill"'metrcllı.- b!ıyrak y.nrışı yapacak1nrdır. \. 

80n Postanın ıtdr.ikası: 37 - Bütün salonu sarsan bir alkı; tufanı imla l>ir N'nnet kö~esini andıran veran- P.ariste de dinledim. Fakat yalnız derin 

~t~za ve intihar gibi hadise-ıtablo~nr nrasında bir müsabaka tertib 
~en. de elbet gazeteler bah - edildi .• !üri heyeti mbii salahiyet sahibi 
l1ııi :dı .değıl mi? Oh insanlar kendile- san'eıtka: ve yü~eı~ ~ab~adan insan -
llfıvd ta~ar çok seviyorlar ki. en çok lardı. Bılhassa JUrmın rıyaseti rcsim
l~Ic. Htleıı bir kimse hci~kında bir fe- den .çol{ iyi anlıyan iheykeltraş bir Ma
\>eı:t ta::;avvur ettikleri zaman bHe ev- car kontesine tevdi edilmişti. 
\ıe k lldi duyacakları büyük heyecan Etrafımı saran kibar, neş'eli. şen il\-

~ztıtabd~n korkuyorlar. sarıların miitemadiyen saadet ve fe -
tıti e~nki mektubumda biraz 'bahs~t- r.ahla gülfirnseyen yüzlerine baktıkça 
tlln: ış ibaş-ırnl\ çıkmasaydı çoktan Is- ben ezilen ve burkulan kalbimin acıla· 
tb ~la dönecektim. Sana bu j~ten bi- nr.ı yüzüme çizrnerneğe gayret edivor
l"('llıarn ha :"zla hahsPdevim: Beıı mf'·lı.ur dum. 
llluru K<>nvv~ Kalman'm cAltın Yağ • Büyük bir itina1 ile müsabaka yapıl
h ett~ ııdını ta-şıyan bir tablosunu kop dı. Neticeyi jiiri reisi genç ve güzel Ma
da11 S nı. Arkadasım Suriye ressa!nların car kontesi ilan etmek üzere muhteşem 
bahar adull&h Tantavi de şeytan ve ve zarif tuvaletinin içinde cidden hari
llQkli ak~:ımı. ismindeki «Arnold kulfıde endamı herkesin hayran bakış-
Velha11•1 n1'l eserini kopye et~i. larını çekerek şahall€ bir tavırla aya~a 
l"natufsı bütün arkadaşlar birer kalktı. Bir musiki gibi ahenkli sesile: 
l\ınb b reı:;svmın esennı yaptılar. - Heyetimizin tam bir iştirakilr. bi-
litıin u eserleri Hungarya ote- rinciliği Altın yağmuru ismindeki tab
~ıett ll'Hıht<.>şc.:ı.rn salonlarında teşhir lo kazanm:şt~r. Bu güzel ''e meşhur 
"~ı di ;~ııef!mi1.e fevkalade bir ziyafet esr;ri bir Tiirk ressaimı olan Siret bey 
eııl(I,, b~'Y3fetten sonra davetliler =tra- vürucle getirmiştir. 

" ır · · · Jurı heyeti seçilerek yapılan Şaşırıp kalmıştım. 

kontesin scc:;ip.! kesti - alkıstan ~o"lm ge- d:ıs r.a <.ı'~ ık. bir hasret duyar.ak ... 
™' rrcnç kadının berrak sesi duyı.ı'du· Vrrmdanm camları arkasında hari- Ben sağ tarafımızda· uzanan manza-

Türkierlc Macarla,,. avni :'\'1.lYn<lan kulfıde cazib !bir ziya alemi. bir ış;k raya. ve bu bütün sahillerin ~ık1arıru 
ç•kmıc; kn"l'deı::Jer olduklan jçin ı u mu- ıoanorama ı .gözlerimizin önüne yayılı- damla damla e.men durgun Tunaya dal
v~ffakiyeı ten dolayı kendimizi de teb- ~md:.ı. G€nç kontes. ekzotik bir ik - mıştım. Birkaç. gündür yağaın .Ya~mur
rik ed'vorum. timde -:V• c;•yanlann rüvaya benziyen larla biisbfüün ıbulanan Tuna suları 

Tekr~·,. b"c:lıvan a'kıs. kontes•n bana halile r ,· ) ava~ kolumdan çekerek: bana· ~ndüzleri, iç.imdeki hicranı çok 
dnöru YÜ ... iiYüp elirPden tıı'"ar@'{ cavet- - Bakınız -dedi- Tuna sahillerini derinieştiren hüzün verici akışile biis
lilf.'re t:ıkr.;'Tl ve te<;hir €1Ht1i ı.aman son buradan .c:ı>vretrnek cidden bir rnas::ll bütün başka tesir~r bırakmıştı. F'.akat 
derecede ~iddetlendi ve n;havet dans afom"dir- Tuna kıyılarınm gecele,.i bn gece Tuna bir peri iklimi olınuştu. 
müzii?i i~itil'nc.-eve kadar de\•am etti. em~1 ·;"1rl;r. Hakik<•'en bir masal ale- Kon•es bana meşhur parlamentonun 

S 1 b
. ı:.. . d k k 

1 
b 

1 
ı.. mi ·di. Karsımızdaki teped~ Pa.le Reaya) vr.şil kubbelerinin arasında göri.inen 

a onun ır oı<..O-<:.e~ın e ço a a a L'\ • • • d k ı· k · ·ı · · .. t . . h d ·ı· h · b' b' - b be\·rız ,.,,. pnrlak bır lSlk tufanı ıçın e ııv\•et ı ışı çızgı ennı gos ererek: 
\re s m.::ıva en ı. epsı ır !Tin~ en- . . . . bbe ıur 't k" .. .. d di 'il 
. h' . 1.J\... d t k "b'' muazzam ve donuk havalı ve;il KU - - .;.nrırgan oprusu - e - ı,farrarit 

zı,·cn ır nmcı ca;c.uan a ımı. o ur · . . . . ' 
t 

· f d d 
1
• k f tl -

1 
leri \·e kulele:rile paırlı'.\iordu. Koyu sı- adasına ,(!iıtınız mı? Cennet gibi ki;çü.k 

ara ın a , a ma um ıya e en e gene ı. ,_ d' 'kl ;ır;.;l ld "k b' • • . . varı l\<l 1f::- yumuşa h;• e yı ızı::ız go - ır aoa _. 
r~vkaladc> tanta.nalı hır Sı~an orkes.t~a- le birlc'len tepelerde. küçük ve tatlı - HRyır .. henüz vakit bulamadım 
~ı vardı. Şercfıme şampa•nyalnr i~ılır- 111 ~vi11i ormanlık dağlarda yüz binlerce kontes .. -dedim-
ken (SiPa'l) orkestr~sı oy~ak ve ihti- t-,·klar p!r•ldaya pınl~aya yamvorou. _ hterseniz sizin1e beraber !Pcerlz. 
rash Çardaşı terennum edıyordu. Ve Tuna hütün bu ışıkları emml.~ti. Sa- -sonra birdenbire sordu- istanbu1da si
. Yarıı bası~da durduğu~_kontesin ha- landan biz: kad~r hafif hafif gelen zin de ço'k güzel yerleriniz olduöunu 
fıfce kızarrl•gını ve banaı egılerek: Çardaş naçmelenne kulak veren kon- lsitirim. l\l[{'seıa Bosfor? 

- Çok 5-ıcak ... Siz de sıkıldınız gali- tes iri sivah c~zlerinl süzerek: Ben içimde biraz zedele~ , e hır-
ba. i!;terseniz biraz dolaşalım? -dediği· - Cardaşı tabii birçok defalar din- çır.l~mış hir gururun acısile f. at 
ni- duydum. lemişsjnizdir değil mi? -dedi- bt">Jtliyor<lum. Derhal coşkun bir sesle 

Ben hAlfı şa~londım. En ibüyük bir - E\•et hirçok defalaır ... Ve çok ho- ocvab yerdim: 
ı~t·rac buhranı içinde kıvranırken mu- şuma piden bir ha,·adıT. - E\•et kontes vardır. Hem çok t;i
vaffa.kiyetli bir saln'at eseri vücude ge- - E\·et çok güzeldir. Fakat Çarda~ı wl verlcrimiz vardır. Bosfor dedi~!nız 
tircbildiğime çok şaşıyordum. Cevab Tıınn kıyılarında, Palaton sahillPrinde &ğRz:çi dünyada emsali olmıyc;n bir 
\•f'rme<len kontese kolumu verdim.Be- dinlemek insanı büSbütün ooşturur .. veıdir. Orada deniz ve sema firu2'<' «ibi 
rabPr yllrüyerek ote1'ln geniş, SO'l dere- Amma c.mı b!r Macar ruhile din1enıe'• tatlı ,.e meıv;dir. Amma hnkiki m·vi. .• 
ce miizeyyen. nadide çiçek ve nebat- lazımdır .. Ben Çardaşı Amerikada da (Arkası rnr) 

.. 



,o Savfa SON POSTA Nisan IS 

(~em.leke~ Haberleri) Ceyhan ~alkevinin_ Havr~ni_ve 
Antalya lyecek ucuzluğuna Muş hapisanesinde iki, kOyune yaptıgı gezı 
rağmen ev kiraları pahalı ~:~~~o~~ :~~~r~~~:~ - · 

Şehirde et 32, ekmek 10, sebzeler de 5 ile 2 kuruş 
arasındadır. Halbuki cadde üzerinde üç odalı 

bir ev 2S liradan aşağı değil 

( Antalp - Fethiye futbol karşılafması yapıldı 

Alanvn lı:nzasmda bir narance isletme 

pac-J::ır.ı1m~tır. 

Hnlkevinde yeni faaliyet 

Bazı kolforda vaki inhilaller yüziln

den azaları azıilmış olduğundan yeni-

mezru arazinin bir 
kısmı su altındadır. 

Yedi ev sellerden za-

Koylu~isarda orman 
iş letmesi kuru!uvor 

Pazar günü AnkaradR kızlar arasında o.tletizm müsabakaları yapılmıştır. Çok 
heyecanlı bir şekilde cereyan eden müs abakalnrdan iyi dereceler alınm~tır. 

Yukarıdaki resim 800 metre fmalinden bır görünüştl tcsbit ediyor. 

( Küçük memleket haber:~ 
<Başta rafı 6 ncı sayfada) * Glimı.işhacıköyde, ucuzladığıudan beri 

1 hazineyi kendisine boğ'amak ıstiyor. bira gö!'ünmez olmuştur. Geç .. n sent>~1 o.ılll 
Nihayet Nevyorkun ~Radyo sarayh muhitte Uziımlerl harab ettiğinden fa?BP dtı 

1 

muazzam programının baş•na Kenny Ba-1 mebzul de~lldlr. Bu sebeble knsaba halkı ha
. • • . • • (Jf ispirtolu içkilerden mnhrum kaldlğmdiUl 

kcrJn ~~mmı k~ydct~er= şerefinı kazanı- tçhl iliyndı.1a sahlb olanlar bu usu;Jı.:;J::ı -
vor. ,Boy lece bır an ıçınde doğan bu yıl- rını 45-50 derecelik rakı He gtdermeğe mec.. 

1 

dızın sesini aylardanberi bütün dünyn lbur kalmaktndırlar. 
büyük bir vecd iı;indc dınliyor. • * Arapkir 10 a.ydanberi dokt-0..... buı ı -

A M'll ,. b d .. d.. d 1 nuyordu. Son defıı Sıhhiye Yed.ltt doktor 
nn ı er ın a~ on ~ren . an.c: arı, Şı.icaettini kazaya tayin etmiş ve 'N· hek.tıl 

• .,dyo sarayının skeçlerinı silsli.ıyor. işe b:ı.~lam~tır. 

Hergün to.kdirkarları fazlalaşan bu çif * Arapkir Mkiml Nurı Çağlayan goru.ıeıı 

1 

tin gördüğü aliıka film kumpanyaları mü !uzum üzerine yüksek Adliye VekAle'ı ta -
diirlerinin nazarı dikkatini celbediyor. 1 rafından ış:en menedilmiştir. Yerine dcrıııı.l 

Kemaliye Cumhuriyet M. Umumisi Tevfik Te 
Göz kamaştıran dolarlar, baş döndüren mlzer snHi.hlyeUc tayin edilmiştir. T;:vtit 

binası yapılncak rar görmüştür. İnsan 
Alnm·a kaz~ında vlicude getirilecek ve hayvanca zayiat yoktur. İcab oden tedbirler alı~tır. 

parlak konturatlarla bu gençleri de si - Teml~er gelml§ vazifesine başlamıştır. 
nema dünyasına çekmeğe muvaffak olu _ * Arapkir posta telgraf memurtar.ndafl 
yorlar. Bedri Mııvuş Adıyaman kazıısına, Bedrıdeil 

açık kalr.n P. T. M. luğuna da Seydl ünru tıı
Tecrübe filmleri çok beğenltiyor, R. K. yin edilmiş, vazifesine başlam~Uı". 

- Hasan Bey bak gazete 
ae yazmış .. 

Pazar Ola Hasan Eey Diyor ki : O. film kumpnnyn.s! bunlnrın isimlerini * Hendek Kızılay Cemiyet.inin senelik ıç
de parlak yıldızları sırasına yazıyor. I tirnııı yapılm~ ve geçen seneye ald ışıer 

Bu suretle sinema Alemi ik! parlak yıl- raporlarla görülüp tasvlb edildikten so:ır• 

son yağan yağmurlar

dan sonra bir kısım sokakla
rımızın. ana caddelerimizın 
kaldırımları bozulduğu için .• 

... Beledi ve müstakbel ga
zino, otel ve f,l\·;ıtrcy·t ayırdı
ğı parayı yollara harcaya
cnlan~ .. 

1 
yeui idare heyeti seçimi yapılmJ4tu. RI -

dız; Nelson Eddy ile Ginger Rogc:rse iki yasete dava vekili Sefer Arutan Temedl.\I'-
korkunç rakib; san'at Alemi de bu çıftin l lığa öğret:11en Abdullııh, klit1bllie oeıediYe 

ff k' tr b. · t'h t . 1 muhasibi Hilmi Kızıl seçllmlştlr. 
muva a ıyc ı ır. ım ı an ezı o an 1 * Hendekte tütün piyasası çok narnrctll 
Radyo sarayı~ filmıni kar.anmış olu - dev:ım etmektedir. Tilccarlar köylcıde ,e 

~ orlar. * * * evlerde tütün bakarak mübayaa etmet•e -
dirler. İnhisarlar İdaresi de zürraa ve tuC-

Seyhan orman'arrnda vanr 1'1 cara çolc tc._qhUl'ıt. göstermektedir. 
• ı * Kqhta memurlar mahfeli o. H. ıı~ıc 

Adana, (Hususi) - Seyhan bölg;;?S:n- 1 okumn odası haline getirilmiş ve mcvcud 
Hasan Bey - Yağmurlar deki Yetimli köyü şimalindeki ormanlar- 'radyod~n halkın istifadesi temin oıunrr.~~' 

hiç eksik olmıycıca[:ın.-l gör~ C:n dün bir yangın çıkmıştır. Ahikndar başianmı.ştır. , atıı 
İstanbulda. 'i•·atro, ..,.a1.:ıno ve k 1 d h 1 d . . . ~ .. * Kahta jandarma komutanı Nuri ~ıltıl• 

.1 ıo. 

1 

nıa aın ar P.t a te bırleı e te\ c .sul et- Dıyarbnkırın Kulp kaznsı jandarma ıı:u , 
otele de veda ctınell desene! mişlerdir. j mnnda'llığmn tayin olunınuftur. 



~n 

Ak hası ongresinde 
li (Raştnraf1 7 nci sayfada) itanın demin yürüdüğfı tarzda yürümek 
astabakıcı - Korkmayınız, geliniz. icab ediyo:rdu. Nıtekıın he.stamn zevcesi 

Basta salona çıL\ar. Zıplar, bir doha bayan da, ben de o tarzda yürüdük ve 
lıplar, Yere yatar. ayağa kalkar. gece ye- 1 hastanın evine gidebildık. Eve girer gir
l't! Yatar, kalktıktan s'Jnru zıplar. ,. mez hastanın ne seheblc bu hale geldi -
&i Fahretı_in Kerım - KCJ\'krr. ayınız. çc- ğini anla~tım. Eğer muayene ve t~a -
~eyınız bay, y.ıklnşırıı1.. lvisi için iki üç kere daha evine gıtml4 ol
. •sta - Yak'aşacagım amma battım. saydım, ben de aynerı onu~ ~bi oJ~rdum. 

Çılttını, halime bak1r.. Nhım Şakir - Tahmınımc gorc bu 

Fahrettbı Kerim _ Jşte arkadaşlar bu hastalık bu şehir hftlkı arasında yayıla -
~nıız da böyle yi.ırUr, böyle konuşur. cağa benzer? 

t... Şuıu-u Bazım _ Hasta h.ıkkm:ia tize Birçok sea birden - Evet evet. . 
•6fı .rn ı · Mazh "-- Hastalı.ıh., muste,·li ..,. a umat veref'.cg·imı zannedıyornm. ar V3lllan - ES..... • • 
.r\endJ · . • · alm ·· ·· ek ıçln "" 8 n ılk defa \..~n Mua'-·ene ettim.. bır .: kil asının onune geçm Yak• ucı J ' '\.." 

ll ·avı baştan son, kadar anlatayım . ancak bir tek çare vardır. O oa şe_.ır -
'trır gün :muayenehaneme orta yaşlı, te- deki cadde ve sokak~ann bir an evvel ta· 

1

1~d gıvinmiş_ ken_ d\ r.nı:~d. c bir b-;y_ a_n. miri. 
Z - Birçok ses birden - Evet, evet. IJJ b. evcının cınnet alaım, gosterdıği-

ll 'rı· ır kere görmeır.· ıl!tedığini _ö:vledi. * 
ltı·CJbıkte ~uayenehancden çıktık, bır oto- Vakit gecikmı~. Kongreye nihayet 
kak 1 

<.' bındık, bir müddet gıttik, bir .so- v rildi. 
~ab~ı ında för ofomobili durdurı.lu. 

1 
_ lım:::t Hulusi 

ı eri gidemem, dedi. Hastanın zev- , ko-:ıisyonu toplandı 
bayanla birlikte otomobilden mdtk. Nüfus sayımı 

~a girdik. Size sokağı olduğu gibi ta- 1 Viltıycttc teşekktil eden nüfus sayımı 
~edemem. Yalnız §U kadn~ söyliyeyim komisyonu dtin Vali Muavini HalOkun 
li kaldırımlar o kAdnr bo2uktu 'd. iler - riyaseti altında toplanmış, .say:ım haı:ı:r-

Ytbi!Jnek için am:ak ıu gördüği4ıüz has- lıklarile meşgul olmuştur. =----

Devi t demiryolları ve lim nları işletmesi 
umum id resi ilanları 

1 .1'irctye dal.illinde e.Qıla.cak ser 1 re, Avrupa hsttından rtdecek yolealan Te teşhir :!!! gönd rHecek ~ dahi l/i/940 tartbinden 1t.ı'baren temllA.tıı sergi tarlfesl tatbik 
-~~ktu 

~.syonlıı.r maracaat edil_ebi_n_r. ______ c_ı_Tlf_> __ <_a_oo_,_>_ 

1 tanbul Emn:yet Sandığı Direktörlü ünden: 
~011347 

Yet ndı.ğuın borçlu öıu Bayan N<ıvtlf'r v~ne .lliı:ı yol!Je ~ • 
lık.~n Nevber Orta.köy Palanga s:ıkak eski 13 yeni 23 nı.ı ralı maa ~ b11· k&gir 
..-..c'11llanın tamamını birinci derecede ipotek göstettı·f'k 5/ 6mn tarihinde 8730 hcsab 
~lllar e ıandıfmm.dan aldığı C4500J lira borcu 19/12/1w e kadar ödemedl~n. 
::: fe!t, kombyon ve masarifi ile beraber borc (lalC) lira (6ö) lturu§a n.rmıştır. Bu 
Ol bte 1202 n1U11are:lı kanun MUeibbıce h klnnda i ra takibi ~ iiure tanzim 
tılıın ıht:arname borçlumm mu:ımnlenam.."Cle gö.aterdi~ a.met(IA.hına ıönderilnılş l..!C 
~ ~ 
15 borç!u b:ı.yan Növ1>erln öld · anl:I§Jlmı.~ ııe tebllg yapılaınanuF..ır. ezld\r kanunun 

1lld I!laddem t halinde teb lgat.n ilAn su"etıle yapı.Jma::ını Amirdir. Borçlu 
~ :Novber lrdr&BQ'llan ifl>u iliı.n tarlhinden itl.baren bir buçuk a.y l9fnde sandığımır,a 

taeaaua m':lrlsl rinln borcunu ödemeleri veyn kanunen k 1.Jule §ayan bır itlrıuları l'ar 
b1 ı1 rm eri lkımdır. Mlra8çılıır ipoteği kurta.rmazlar yahud bafhyan takJbl 

da.J:e.sın<1e durdurmazlarsa ipotekli gayn menlrul mezkur kw!ınnn gere S&n<iıkça •
~ ~tır. Bu c!het.ler alfıkadarlarca billnlp ona gore h<treket edilmek n her birine 
~n ihbarname tebligl makamına kaıill olmak t'l'-Cl"C keyfiyet lli.n olunur. (3020) 

T. iŞ Si 
1940 Küçük 
Carı Hes \ plar 
İl<RA ılYE PLANI 
! aded 2000 liralık - 2000.- Ura 

• uıoo • - zooo- :r 

~ : 6000 • -=r 3000.- • 
• - IOOO- :t 

to , ıoo • - •OQ{I.- ııı 
'i5 • arı 

SON POSTA 

istanbuf Levazım Amirliğinden Verilen 
Harici Askeri kıtaatı ilanları 

Açık eksiltme ııe 15 ton gaz yağı aıınncak- 40,000 metre minder kılıflığı bez pazarlık. 
tır. İhalesı 815/940 Pazartesi günü saat 10 da la satın alınacaktır. Pazarlığı 20/4/940 Ou
Edlrnede eski miiş.lriyet dairesinde satın at mnrtesl günü saat lO da Anakarada M. M. v. 
mn komisyonunda yapılacaktır. Şartname IHa,•a .~tın ::ıima ~omi.syonunda yapıl:ıc~ktır. 
ve ev:'!~!ı komısyonda rörülür. Tutarı 3150 fMuhammen bedeli 20,000 lira kat1 temınatı 
ve temınatı 23i liradır. isteklilerin sözü ge. • 3000 liradır. Şartname evsaf ve nümunesl 
çen günd~ komisyona gelmeleri. komisyonda görülür. lsteklilerin muayyenı 

(1552) (3023) günde katı te:minat ve kanuni belgelerlle 
... komisyonda ıbufumnalan. (1555) (3026> 

3C.,OOO kilo taze sebrJe ile 27,000 kılo taze * 
.!IOOan pazarl~a atın alınacaktır. raze seb.. Karakös-de yaptırılacak hastanenin kaı>al~ 
zenin muhammen fiatı 4.,012 lira Uk temi - za:-114 ihalesi 29 4/940 Pazartesi günü saat 
natı 802 liradır. Tı.ze ııoitanın tahmin bt:dell 16 dndır. Tcp'u tutan 37,000 llra ilk teminatı 
2,025 lira llk teminatı 304 liradır. Evsaf ve 2715 liradır. Şartname, keşifleri İst. Lv. A'llir. 
~artları hergün 'fe .istekJllerln 25 4 S.O Per_ lıği satın alma komisyonunda: görülür. Talip • 
§enıbe günü aaat 10-11 ~ Edirnede sanr.yl lerla Uınle .s&atinden blr saat evveline kadar 

lasınd'a aatın alma lromdsyonuna mura. teklif zar!l:ırmı Erzurumda Lv. Amlrı.~l sa-
caa tları. 05~3> (3024) tın alma komisyonuna vermeleri. 

* (1532) t2862) 
Zeyt.inburnu hastanesinin elektrik tc-W!:ı.tı * 

nın tamir! lçJıı keşfine göre malzemenin alın t 185,750 kilo un kapalı zarfla cksiltme:y:c 
mll.!ı 111/4/940 cuma gUrrö aııat 15 de Çorlu. konmuştur. Şart.namesi İspartnda tümen ve 
da Kor Ea.Lın alma konM:yonunda pazarlıkla ~Ankarn, lıtanbuı Lv. Amırliklert s:ıtm tılma. 
ihale edlleooktır. Ke.şlf bedeli 1968 Ura 5{) komi!yonlnnnda görülür. Muhammen tutarı 
lnı~ur. Teminatı 148 .liradır. Fenni ve 24,147 llr.ı 5G kuruş. İlk teminatı 1815 llrıı. 
umumi ~artnamesl hergün Çorluda Kor satın dır. İhale:J 30/4 940 Salı günü san ıo 'a 
alına komisyonunda görlllilr. İsteklilerin kn- İspsrt:ıda tumen satın alma komls.;•onunda 
nunun 2 ve 3 c(l ınnddelerlndeki beJgelcrlıe yaı:ıl9.caktı-=. L'lteklilerln bellı günde saat 9 
belli gün ve saatte kornisyon<la bulm:ımnlan knd:ır tekl:f mektubla.."'ll1ı komisyona v-rme. 

(1654) (802~) ! lerl. (1533) (2363) 

lstannu' Ko~utanlı~ı Satınalma Komisyonu ılanları 
Komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı için yorul hergun görül bilir. İsteklilerin belli 

elli dokuz arıı.ba ile altmış be§ çi!t koşum pa- gun ve s.1ıı!te Fındık1ıda komutanlık saun 
zarlık.la satın alınacaktır. Munakasa&ruı. 18/ alma konıisyonilila müraeaatJan. ı3044ıı 
4/1:40 günü .lfl.St onda ba.şlanacaktır. Araba_ * 

.-. ~ Jarın muLammen b~ sek.lı: bin beş yüz elll Miinakasr> günü talibi çıkmıyan komisyo~ 
beş liradır. İlk teminat parası altı yliz kırk numıızda mevcud keşifnameslne göre Ayaz. 

( 1 \) bir lirn altmış öç kuruştur. Koşumlann ı ağa sfivari blıılclllk okulundn depo olarak 
~ V,,.J'ı muhammen bedeli üç bin dokuz yUz Urndu:. kullanılmnk uzere pazarlıkla bir tamlrnt yap 
~ İlk teminat parası iki yuz doksan iki lira elli tmlacaktır. Mimakasasına 23/ 4/ 940 Su.lı günü 

lrurııştu.-. Şartnamesi komisyonda hergün .sant onda başlancaktır. Muhammen bedeJ1 
gbriilebUir. İ.<ıU?klllcrin •belli gün ve saatte lk.1 yuz kıplt beş llrn rebn!.1 kuruştur . İlk 
Fındıklıda komutanlık sa.tın alma komlsyc. ten'.!m11t Pll11.!l on sekiz Ilra kırk üç kuruştur. 
nuna mfiracaatları. (3041) İsteklilerin belli gün ve saatte Fındıklıda 

.............................................................. ,,,._ kom11t~nhk satın alm.l. komisyonuna müra_ 
Birlikler ihtiyacı için kll'k bir aded branda ca:ıtları. e:2!10. 

Askerlik işleri: beıJ paznrhkl .. .ııatın alınacaktır. Münıı.ka.sa. * 
sına 19/ 4194() gürrü saat on altıda bnşlana. Ko:ni.syonumnzda mevcud §artnameslnc 

ıh k cakt.ır. Muhammen bedell bin doksan dmt
1
göre k~utanlılr birlikleri ihtiyacı içhı 77 M 

iyat yo lam~sma davet Ura ~eş kuruştur. İlk teminat parası seksen 3 r.:rına taş çakıl pazarlıkla satın alınncnktJr. 
Fatih a.skerlfk şubesinden: iki lira ı:ı.lıı kuruştur. Şart.namesi komisyon- Mlina!tru::asmı:ı 22/4/ 940 Pn.zartesı glln.l saat 
J - Her sene mutn.d olan ihtiyat yoklama_ da hergün ibrülebllir. isrekl11erln belli gün onda bn,lano.caktır. Mu~ammen bede~i üç 

dnm ..... ...,... 1ve sııat.te Fııı.dık.lıda komutanlık satın alına yllı seksen beş liradır. Ilk teminat PArası 
ama devıım e e .. ..,. .. r . .. is " tl (3045) yi · · 

1 
2 - Yoklamnln.r gene doğum, do,;um yapı ... om yonuna muracna arı. rmi sel:ı~ Ur~ .seksen sekiz kuruştur. Istek-

lacak ve h"'" mftkellef l)mzat yoklamuı..111 . 1f. lllcrin bE'l.l gün ve saatte Fındıklıda komu. 
jı,.~ d l t :tt lslanbul D&n1z levazım depooun:ı teslim tanlık sntın alma kom!syonuna müraraat _ 
r..cn ı.s yap ıraca ır. edilmek uzcre iki bin dört yüz otuz dokuz ları. <'264011 

s -- YoklP.m Cumartesi hariç olmak rıe_ Jlra kırk !ki kunışluk gaz pazarlıkla s~tın ı * 
re haftar ı · herg'fin .!ılat 9 dan 12 ye tadar a.ıınacııktır. M1lnakasa.sına 19/ 4 94{) günü J{orr.lsyonı:muzda mevcud şartnamesine 
dev nı edecektir. nt on bE' te t>~lanacak:tır. İlk tem1nat pa- gö .. c komutanlı:t birlikleri ihtiyacı ıçm 77 M 

4 ·- Ö~letien .sonra şube kendi l.şlerlle rueş_ rası yüz seksen iki lira doksan altı .mruştur. l s !t•tm nııznrlıkla satın alınacaktır. Munııka. 
gul olnea.kt • .r Hiç blr suretk müraca. t abul Evsaf v • lnıs i şartları komisyonda hergun s:ıs-..a !?2 " 940 Pazartesi günü saat on dört_ 
edil~z. göruleb Ur. İsteklllerin belU gfin ve saatte te ba 'anaraktır Muhammen bedeli dört yüz 

5 Şuht-de izdfhama meydan verm~k F.ndıklıdn komutanlık koml:Syonuna mma_ yirmi ı.ç Iırn el!: kuruştur. Ilk temin ~ para-
ve nıtikollennı uıron müddet işlerinden alı- cnatıaıı (30401 sı o~~z bır lira yetml.ş yedi kuruştur. Istckli. 
kl'.7,Ytllaıruı.k için TI1kubulaca.k muracaa.tla * lerln cem gün \e saatte Fındıklıda komu -
ga e elerdeki UAn:n göre yapılacağından her Mlirınk:ı.sn gönü talibi çıkmıyan komutan. tanlık satın !llma komisyonuna murac:ı .. Uarı 
mukelle! doğum ilAnını not etmelidir. lık blrllklc.ı t ihtiyarı için sek.iz nakliye \'e bir (2638) 

J - İltln olunan doiumlula.rdnn oatkası _ saka arabası koşumlnrlle beraber nilmune.ı::L ı * 
run mth-aeaatl kabul ed!lmfyeoektir. ne uyguı~ olmak auretlle pazarlıkla sa•m nlı. Kom'sy '11Un,uzda mevcud şartn:ı.meslne 

nacaktır. Münswasına 18/~1940 glintı .'!ant göze :ıı;ırsek evsafta yerli süper siman çı!nen 
7 - Bu yıl askerltk' ç~ına giren 336 do - on birde başlanacaktır. İsteklilerin oelll gUn to~untlt n eL! yedi ton pazarlıkla satın alına. 

~umluların ilk yok.lamnaı Haziran 940 110nunn ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma caktır. M.:naka.s::ı.sına 22/ 4/ 940 Pazar~ •si gil_ 
kııdar devam edecektir. Bu dotumlular_ yok. komisyonuna mtimC11atlan. C3047) nü saat on blı'de başlanacaktır. Muh mmen 
le.ıraları iç n yalnız haftanın <Cuma) glınlml * bedeli ?:.in yL'"lll! altı liradır. İlk ~ .... t pa. 
öA"ledcn aonrn 1Jubey€! müra.ca.at ederek yok,. Komutaniık: birlikleri ihtiyacı fçln on bin rıw ye~i" sıtı l.:ra doks:ın beş kuruş .ır. İs-
lamalannı yaptıracaktır. kilo taze bakl.ı P zarlık.la sabn alınacaktır t.eklll•rin belli gün ve saatte Flndıklıd.ı ko. 
24 Nısan 9t0 ÇaxfQlllb:ı. Münalcas'1.c;ına 23/-i '940 gün•i s:ınt. on altıc!ü m~U:n'ık Eatın alma komisyonuna mUr.ı _ 

5 ı ı Pe 817 doğumlu başlanarRk•ır. Evsaf v 'hususi şartları ko _ canUarı. 42639 
26 • 11 Cuına mlsyond,1 heıgtin ıörülebillr. İsteklilerin belli * 
29 :a • Pa~i gün ve satte Fınd.kJ.ıda komutanlık satın Münakasa günü talibi çıkmıyan ır.onılsyo. 

30 • • Sah 318 doğumlu alma. komLryonuna müracnat.ları. c3042,, numuzda mcvcud keşif ve şartnamesine göre 
1f. Harb Ak'.ldemlsi manzumesindeki bi.ı. : rdo 2 MayJB • Perşembe 

Komutanlık birlikler! ihtlyncı 1çln ,.ırmı yenfder. kap<Lı ı::ırf usullle elektrik tesıs:ıt{ 
a • > Cuma aeklz bin kilo tae bakla pazarlıkla satın ah. yaptınlacaırtı:-. Mün:ıkas:ı.sına 23/4/940 Sab 
6 > • Paz:uwl 819 doğumlu nacaktır. Milnaka.9esınn 23/4194-0 gUnü snat günU s!'lııt on birde başlanacaktır. Znrtıaı 
7 • • Salı on beşte başla.nacaktır. Evsaf ve hususi fıtrt_ komisyona ınezktlr saatten bir saat evvellnc 
8 • • çarşnmbıı lıırı komisyonda hergün görllleblllr. 1cı • kadar verilmiş olacaktır. Muhammen bedel 
9 • • PcrfClllbe 320 doğumlu teklDerın bell1 8'ftn ve saatte Fındıklıda ko. on iki bin yüz yirmi altı Uta em dört kuru~ 

10 • 11 cuma mrtnnlık sntın alma komisyonuna mOraca. tur. İlk teminat parası dokuz yüz dokuz llrı 
atlan. "S04311 elli kuruştur. ~bu tesisata talip olanlar bı 

l* 1f. glbl işleri yaptıtına dııir vesika ibr:ız etn ekl• 

Şubeye davet Komutanlık tıtrHklert ihtiyacı için tiç ka_ beraber kendl5! elektrik mühendlsl olmadığ 
lem motrir işletme malzemesi pazarlıkJa .ııa- takd.lrde bu işln mes'uliyet! fennlye.:;hl b 

Eminönii Yerlı Askerlii Şubesinden: §u - tın alınacaktır. MllnakMMına 2414/940 günü elektrik mfthend1.s1nin deruhde etmesi ::nec 
bemlzln G12353 sıra ktı.ydmda yedek tablb saat ondq, bn.şlanaca'ktır. Şartname komls _ buric\lr. c27&b 
teğmen l.icluncd oeıu 1318 do~umlu ---- ------- - --------------------
Mehmed Muzaffer Köchnnm tez olanık ıu- L ) T J b Al 
~:~:..~~~::~~: ...................................... _ Askeri ise ere a e e ınıyor. 
( Yeni neşriyat ) 
G No. Ko~ut - Tnnınmlf Ru.ı! m11.barrir _ 

)erinden Anton Çehov'un e.n ~hur e.!erlo. 
rinden biri olan 8 No. ~. muharrir ar. 
Jaıdıı.şlarımızdan Hasan Ali Ediz tara.tından, 
d~rndan d<>ğruya Rıısça a.ıtlmdan dlltml!:e 
çevrilerek, Remzi tit:ıbevJnln cıDfuıya ınu • 
harr1rlct1nden tercthneler seı1s1. nln 14 ttnctl 
kitabı olarak J?eŞOOilrniftlr. Tavölye ede.r1z. 

elimiye Askeri Sabnalma 
Komisyonu ilanları 

ı - KU:ell, lııf.altcpe, B\ll'Ba askeri ılıelerinln her üç sınıfına da önümüzdeki Haziran 
içinde başlanacak olan 9.W.941 ders yılı iç!n talebe nhnacaktır. 

2 - • Alınacak talebelerin öz türk nk!ndan orırıu. kend!.sinln ve aneslnln kötü hal v 
tôhnt sahibi olmamıuıı 11ıhhl muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sına _ 
~da da kazanmMı prttır. 
~ _ Bir aene tabsili terk~denler Yatını büyütmiiş ve küqiiltmüş olanlar kendi okul 

nnın sınır geçme sınavında ipka veya bütüruemiyc kalanlar yaşları boyları ve ağırlık
uı tcıllmattaki hadlere uygun olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - :lıtekllJerln şimdi okumakta oldukları mekteblerdeki t.ahsllletine devam et.mekle 
beraber 10 Nt.sandan itibaren bulundkk.ları yerkrdeki askerlik şubelerinden diğer ka,Y
düknbul ş:ı.rtlarlle müracaat yollarını öğrenmPlerl ve buna göre de taydüknbül U.ğıd_ 
ıannı en geı; SO/Mayıs/940 a kadar tamamlamış olmaları lAzımdır. 

l - İsteklilerin sınıf geçme vesikaları Harlrandn bulundukları okullardan askeri 
selerce celbedllecek ve bütünlemlye italmadnn smıf geçenler seçme sınavına çağırılac 1 

Askeıi lise n ve III sınıflara glrmlye muvaU:ık olanı;ırın 94-0 yılı kampln.rı Uerldc 
askeri okullarda yapılacaktır. 

6 - Askeri orta okullarla musiki &an'at ve karn gedikli erbaş hazırlama ort.n okulla. 
lı uv il -= 3750.- J o • 25 :ıı a: ım.- 11 

1 Ait deler: 1 abat, ı 
ıtı-· tlısto • ı iklncftCfriıı 

1ndc Japılır. 

Sellmlye Tfunen birliklerinde mevcud bir 
aded etU ma.klne.slnln tamır.1 19/"19'0 Cuma 
günü 6aat 10 dn paıarlıkle. ek:s1lt.mt3i yapıla. 
cakur. iatetlllerin tat1 temln&t ı>aruları ve 
kanun! ve.s1k.o.larlle lm'Ukte Tümen satın al
ma koınl.syonuna gelmeleri. (3040) 

rınm kaydüka:bul şartları ve zamanlan nyrı a l'An cdflecektir. c252h 

lstanbul Komutanlığı Kurmayından: 
Tayyare mnkinistllklerindc lstihdnmn istekli nınklnist!erln ikamet adresleri yazılmak 

ısuretile birer dilekçe lle İstanbul K. Lığına müracaat etmeleri. (3010) 

• 
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12 Snyfa 

BAŞ, D iŞ, 
RO MATiZMA, NEVR ALjl, 

SO N P OSTA 

NEZLE, GRi., 
KIRIKLIK 

ve bütün ağrıları derhal keser. icabında günde 3 kaıe alınabilir 
Taklitlerinden sakınınız. Her yerde pulJu kutuları isteyiniz 

• • ' 1 • , • ., • ', • . 
1 ~- . 

MAR ELLi 
En iyi Dostum 

Rekabel kabul etmez bir llatta satılmakla 
olan bu radyo aranıla.n her evsalı ~alzdir 

9 ParazlUere kerfı tıu•u•I aOzoeç 
150 lataaron ismi razllı bQyOk 
Jıadran • 

• Antlfeding ve ton kontrol 
• MOatakll gruplu faal 

'• Ferrokartlı orta tet.e r rllr 
• Harici ••ntrajlı opıırl6P 
• Otltal tipinde lambatw 

• Havalı trlmer• konda naet6rQ • Çıkıf kudreti 4 Hl 

Bir k er re dl nı ı ylnl z .... Kanaat ~asıl ıdıcı k siniz 

ve~es'ıve 
_ fo~TIŞ 

J011STi~ 
BEVO l. 

1 

Son Posta 
Yevmi, Siya.at. Havadlıı ve Halk guetesı 

Yerebatan, Çatalçeşme sokak, 2:1 

İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün hakları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

..;ene Ay 
Kr. Kr. 

::S 1 
Ay 'Ay 
Kr. Kr. 

----·ı--ıı 

TÜRKIYE l 4ıJU 7ou 4J\.I H>J 
YUNANİSTAN 2J4U 12'!0 7lu '!.7J 
ECNEBİ ~tvlı Hvv bOO liLIJ 

Abone bedelı peş•ndir. Adres 
değışt.irmek 25 kuruştur. 

Gelen evrak geri verilmeı. 
ilanlardan mes·uüyet alınmaz. 

Cevab için mektublara 10 kuruş.uk 
Pul ilavesi lazımdır. 

,,,., ............................................... .. 
: Posta kutusu : 741 İstanbul : 

~-· TP1qraf: Son Posta ~ 
':. Telc>f on : 20203 : .................................................... 

················································-············ 
E ' AÇILDt. 

lfor nevi gıda maddelerıni muvafık 
fıntıarlu muhterem ıııUşterilerinc 
arzoder. Emıııö \O Bnhç kapı Traın
vny Caddesinde No. 23 - 25 Tele
ron: 21224. Mer'a Tereyağı Mağa-

zası salııbi M. Derviş UOur < 

İstanl>ul A.o;iiye Altıncı Hukuk )labkcnıe. 
siııden: 

Miiddel: Sabiha 
Mül'ftleialeyh: Mehmed: Fo.t.th Kadıçeşıne 

Şebnem :sokak 8 numarada. 
Muddel Sabiha taralındo.n müddeialeyh 

Mehmed aleyhine açılan boşanma davası L 
çi~ mllddelaleyhin 12.4.1940 Cuma. günii sa. 
at 10,30 da mahkememizde hazır bulunma_ 
sı lüzumu UO.nen teb!iA ed1lme.ıt üzerine 

1 Islanbul B ıla" nları ı mumaileyhln o gün gelmemesi veya bir ve. elediyesi kil göndermemesine mebni hakkında gıynb ._ ____ _____________________ ___ _. kararı ittihaz olunmuş ve inılA kılınan bu 

karara flid ihbarnamenin bir nft.ııha.sı da 
ccııahpaşa hastrune.sı Polikinliic ve Sert babet binasının müteferrık işleri 11e, kalo_ mahkeme rlivanhnnesl.ne asılmış vı keyfi _ 

rtter, clektrlk, hava, sıcak su ve yangın t slsatı kapalı zarf usulire eksiltmeye konul- yetin on ~ş gün müddetle mmı lçtn tcıhkL 
ıınuştur. Keşif bedeli 13(.24 Ura 16 kuru§ ve ilk teminatı 1006 lira 82 kuruştur. Keşif, ka.tın 9151940 Perşembe günü saat 10 a bı_ 
şartname, mukavelename, proje ve bana müteferri C\'rak 68 kuruş mukabilinde Fen rakılmış olduğu tebllğ yerine geçmek üzere 
ijleri mtidürlüğunden verilecektir. İhale 1914 1940 Cuma günü saat 15 t.e daimi encümen. ilAn olunur. 940/25 
de yapılacaktır. İstekHlerln ilk teminat makbuz veya mektuplcırı, ihaleden 8 gön eTVel 
Fen işleri müdürlü~üne müracaatın alacnlrbrı fenni ehl!yet ve 940 yılına a.k1 ticaret 
odası makbuzlarilc 2490 numaralı kanuna g lre hazılıyıı.caklnrı tekli! mektuplannı ihale 
günü s:uı.t 14 de kadar daimi encümene ve!fnelerl. t264.3• --Emlnöntlnde Karaköy köprüsünden meydall'I kadar lrışa edilecek muvakkat ah§&b köprü 
kapalı zarf u.~uJi.le eksiltmeye konulmuştur. Keşıt bedeli 10279 lira 8 kuruş ve ılk temi
natı ':'70 lira 93 kuruştur. Mukavele, eksiltme ~.vındırlık işleri umumi, husu.•d " fennl 
şartnameleri, proje keşif hülA.9asile buna müteferri dtlter ' evrak 51 kuruş mukabilin. 
de fen işleri müdfrrlü~nden verllecektır. İhale ~/1.'940 Cumart&l günü saa.t 12 de 
daimi encümende yapılacaktır. Taliplerın llk teminat makbuz veya mektuplarlle, 
ihaleden a gün evvel Fen Lşlert müdürlU.tüne müra<'aatla alacakları tennl ehliyet -re G40 

71.lma a ld ticaret odası vesikalarlle 2490 numaralı kanunun taıitatı QeT?esinde hazırlı. 

faCakları tekil! mektuplarını Uıale glinü saat 11 e kad:ır daimi encl1mende bulunma _ 
Iarı. (2903) 

~ 

Taksim Yedfkuyular caddesi Çanya garajında haciz altına alınan Opel markalı ve 
810 numaralı huswıl otomobil 19/41940 Cuma günü satılamadıtı takdirde i8e 22/ 41940 
Pazarte.;ıl giinü sa.at 15 te açık arttırma Ue Ja.hlacatı ll!'m olunur. (8034) 

Nafıa Vekaletinden : 
27 ı 5/ 94.0 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafia VekA.letl ıbınası içinde maııeme 

müdürlO.ltU odasında. toplanan malzeme cksilt.ıne komisyonunda 5940 lira muhammen 
bedelll 22 adcd telgraf makıneslnln kapah zarf usulllc ekslltmesı yapılacaktır. 

Ekslllme ş?.rtnamesl ve teferrUntı bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün-den alına.bilir. 
Muvakkat teminat 445 lira 50 kuruştur. 
İstekll!ıorJn telcllf mektublarını muvakkcıt teminat ve ,artnamesin~ yasılı Ye.58.1.k ne 

birlikte ayni gün saat 16 e kadar mezktir kıxıılsyona makbuz mukıı.blilnd.t vermaleri JA. 
ztmdır. (162'1) (2779) 

İl An Tarif em iz 
Tele ılltun 1antlmJ ........................... 

Birinci cahile 
I kinci ıahile 
Üçüncü ıahil• 
Dördüncü ıahile 
iç ıahileler 
Son ıahile 
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• 
Muanen bJr m6dde~ sarfında fu-

laea miktt.rda Uln yaptıracaklar 
a)'l'lea tenıilltlı tan!em.i&den SIWade 
edeceklerdir. Tam. Jarım Ye ce7ret 
ıayta Ulnlar tein arrı bir t.ar11ı dezp1f 
edUmiftlr. 

son POılta'nın t1e&rl 11Anlarına a14 
1.§ler 1ç1n ıu adre.aa mUracaa~ edb· 
melldir. 

itlncıJ ıil Xollektll 81rut.I 
Jtabı:aırıa.nzııde H&ll 

Ankara cadd .. l 

Soa Posta Matbauı 

Neırıyat Müdürü: Sdim Ragıp Em.c 

S. Ragıp EMEÇ 
SA.B1PLEBİ: A. Ela-~ tJSAKLIQlL 

'\: 

NisaJI 

Çocuklarınıza 

yediri r: iz 

HASAN özlü unları 
ViTAMiN PIRINC 

YULAF 

KALORi iRMİK 
PATATES 

KUVVET MISIR 
TÜRLÜ 

SIHHAT MERCiMEK 
BEZELYA 

ENERJi 
BADEM 
ÇAVDAROZO 

Çocukların neşvünemasına, diş çıkar.nalarına, 
çabuk yürümelerine tesiri kat'idir. Hastahklann - .. onune geçer. 

HASAN DEPOSU : Bahçe kapı, Beyoğlu Tramvay durağı karşısında. 

·---------------

OKE 
Traş bıçaklarında 

Hiç zam yapılmamıştır. 

Piyasamızda daima mevcuttur. 

... , 
~al ~ -

BALSAM iN Kremleri - BALSAM iN Güzellik eksi' 
ri- BALSAM iN Rimelleri - BALSAM iN Pudraları' 

BALSAM iN Rujları - FARD BALSAMIN. 
En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün dünyaca tanınmlf 

11hht güzellik müstahzarlarıdır. 

,-. Öksürenlere : Katran Hakkı Ekrem 
~ Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 


